
Církev bratrská Ostrava – TROJKA
Kancelář: Údolní 623/20, 725 29 Ostrava
Bohoslužby: Kulturní centrum Cooltour Ostrava, Výstaviště

KONTAKT
 www.cbtrojka.cz  info@cbtrojka.cz
 CB Trojka +420 734 783 985

Práci Trojky můžete podpořit i finančními dary.
Potvrzení o darech pro uplatnění daňových odpočtů
Vám rádi zašleme na počátku následujícího
kalendářního roku na Vámi uvedenou adresu.

ČÍSLO ÚČTU
4317630359 /  0800

QR kód pro jednorázové patby



ZAMYŠLENÍ 

T30JKA CÍRKEV BRATRSKÁ OSTRAVA

BIBLE APLIKACE MODLITBA 

DALŠÍ ZDROJE 

KRISTUS KOMUNITA KA2DÝ 


	Untitled

	Informace: Na základě nařízení vlády a Stanoviska Rady CB v souvislosti s epidemií koronaviru se všechny společné akce a aktivity (včetně bohoslužeb a domácích skupin) po dobu trvání nouzového stavu v ČR ve stávající podobě ruší. Život církve, včetně života našeho společenství, tím ale neustává, naopak.  Vyzýváme Vás, abyste v těchto dnech projevovali svou lásku k bližnímu především zodpovědným dodržováním všech pravidel a nařízení, které mají ochránit především ty zranitelné mezi námi. Zároveň Vás povzbuzujeme, abyste zvláště teď "moudře využívali čas vám svěřený" a aktivně hledali nové cesty a formy nejen k vlastnímu duchovnímu růstu (připomínáme, že je postní období), ale také ke službě druhým. A nezapomeňte! "Hlavní zbraní moci světské je strach, hlavní zbraní moci duchovní je naděje."  PŘÍŠTÍ ONLINE BOHOSLUŽBA: 29.3. livestream od 16h na FB stránce CB TrojkaA dále online každou neděli od 16:00 až do odvolání nouzového stavu. Ohledně aktuálního vývoje apřípadných dalších akcích a aktivitách se informujte na našem webu nebo Facebookovém profilu. 
	Hlavni nadpis: Muž a žena
	Hlavni tema: Když vztah krachuje
	Motto: Nic nás nemůže odloučit Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.
	Biblicke souradnice: Filipským 2:1-13
	datum: 15.3.2020
	Jmeno: Mel a Amy Ellenwoodovi
	Zamyšlení - otázky: 1. Jak vnímáš svou identitu? Nosíš na sobě nějakou "nálepku" (rozvedený, opuštěná, k ničemu..)? Spojuješ vnímání sebe sama s nějakým konkrétním vztahem (nebo jeho absencí)? Jak se to projevuje?2. Když se člověku hroutí vztah, obvykle se potýká s pocitem viny nebo sebelítosti. Často s oobojím naráz. Pokud se s těmito pocity zdravě nevypořádá, jak to dále ovlivňuje jeho současné i budoucí vztahy? 3.  Zažil jsi někdy zhroucení nějakého  důležitého vztahu - vlastního, v rodině, u přátel? Jaké to zanechalo následky? Jak ses s nimi vyrovnal (nebo vyrovnáváš)? Můžeš říct, že jsi od této zkušenosti našel v Bohu uzdravení a svobodu?
	Bible - otázky: 1. Žalm 107 1-38I ve vztazích zažívá člověk pustinu, temnotu, provinění a bouře, které popisuje žalmista, a které často končí na hraně zoufalství a beznaděje. Co dělat, když už se situace zdá bezvýchodná a už už si říkáš "je to příliš těžké, vzdávám to"? Existuje nějaká situace, se kterou Bůh nepočítá, ve které nám nemůže pomoct? 2. Matouš 19:4-10Co znamená věta "kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš dovolil..."? Co myslí Ježíš slovy "od počátku to tak nebylo"? Může si člověk pro tvrdost svého srdce vynutit na Bohu něco, co je v nesouladu s Božím původním plánem a ideálem? Pokud ano, za jakou cenu? 3. 2. Korintským 5:16-21, Filipským 3:9-10Pokud máš ty sám, nebo někdo tvůj blízký za sebou krach manželství, nebo jiné zhroucení vztahu, jak se můžeš s touto svou (jeho/její) bolavou minuostí vyrovnat, aniž by ses ji pokoušel zlehčovat, anulovat, nebo ignorovat? Jak je to možné? Co říká Pavel o vlastní spravedlnosti?
	Aplikace - otázky: 1. Křesťanství dává člověku vysoké mravní ideály. Na druhé straně počítá s tím, že člověk těmto ideálům často není schopen dostát. Nejen my křesťané pak často tápeme mezi odsuzujícím zákonictvím a bezbřehou benevolentní láskou. V každém případě ale zažíváme zklamání. Zkoumej své srdce. Jak reaguješ na selhání své nebo druhých? Co potřebuješ změnit, abys měl svobodu nazvat věci pravý jménem, ale zároveň odpustit a milovat? Modli se ať tě Bůh učí vidět sebe i druhé Kristovýma očima.2. Je třeba uznat, že krach dlouhodobého vztahu a především manželství je rána, která nezmizí beze stop, a kterou není možné vyhojit zcela bez následků. Jak může lidem, kteří prožili nebo prožívají tuto bolest, církev nejlépe sloužit? Je ve tvém okolí někdo, kdo v tomto směru ocení tvou pomoc a podporu? 3.„Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky,“ řekl prý Einstein. Pokud zažíváš ve svém manželství nebo i jiném vztahu dlouhodobý nebo opakovaný nesoulad, přemýšlej znovu, jak se k existujícím problémům správně postavit. Je něco, co bys mohl nebo měl začít dělat jinak? Modli se. Nenech se svým trápením zahnat do izolace, nestyď se vyhledat radu a pomoc. Svěř se někomu, komu důvěřuješ. 
	Modlitba: Otče, děkujeme za nový život v Kristu. Za novou budoucnost, za novou identitu zbavenou všech nálepek, kterou v Kristu získáváme. Uč nás milovat druhé i sebe sama takové jací jsme a nejvíce právě tehdy, když si to nejméně zasloužíme. Protože právě tehdy to nejvíc potřebujeme. A protože právě tehdy a právě tak miluješ Ty nás. Vydáváme ti všechna svá selhání, svá zklamání, svá očekávání a vyznáváme ti, že i s nimi patříme tobě. Děkujeme ti, že z nás snímáš nás právě taktové přijímáš, v Kristu Ježíši.Amen
	Dalsi zdroje: Římanům 8:31-39 – Nic nás nemůže odloučit od lásky Boží1. Janova 3:20 – Ať nás srdce obviňuje z čehokoliv....Izaiáš 42:3 – Nalomenou třtinu nedolomíhttp://www.cb.cz/praha3/files/redaktori/dokumenty/kazani/zemlicka/2015/2015-04-19.pdf


