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KONTAKT
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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.
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4317630359 /  0800




	Hlavni nadpis: Překvapivá modlitba
	Hlavni tema: 
	Motto: Matúš Kušnír
	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 1.11. od 16h ON-LINE na ZOOM a https://www.facebook.com/cbtrojka Další bohoslužby: 15.11., 29.11. Vánoční Trojka: 13.12. od 16h PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH - ONLINEvíce info na FB CB Trojka HomeTrojka Centrum a okolí:    v úterý / středu od 17:30     27.10., 11.11., 25.11., 9.12. Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 17:00              26.10., 9.11., 23.11., 7.12.Trojka Poruba:                  v úterý od 18:00                 27.10., 10.11., 24.11., 8.12.Trojka Mar.Hory:               v úterý od 18:00                 27.10., 10.11., 24.11., 8.12.Trojka Polanka:                 v neděli od 16:00               25.10., 8.11., 22.11., 6.12.Trojka mládež:                  v pátek od 18:00                sledujte info na fb/instagramuFUSION TROJKA             každý čtvrtek od 17h          sledujte info na fb/instagramu Sledujte případné změny na Facebooku / Instagramu. Pokud nejste ještě členy fb skupiny Trojka - Home, požádejte kohokoli ze svých přátel o přístup.
	datum: 18. 10. 2020
	Biblicke souradnice: Matouš 6, 9-13
	Jmeno: Matúš Kušnír
	Zamyšlení - otázky: 1. Jaký způsob komunikace je pro Tebe nejpřirozenější? (např. sms, volání, e-mail, messenger, osobní setkání, ZOOM)















2. Jaký je pro Tebe nejpřirozenější způsob komunikace s Bohem? (např.modlitba nahlas, potichá modlitba, psaní, procházka v přírodě, chvály, studium Bible...) 













3. Jak Boha oslovuješ v modlitbě a co pro Tebe to oslovení znamená? (např. Otče, Bože, Ježíši, Pane, Duchu Svatý, Tatínku,...)
	Aplikace - otázky: 7. Kdy ses naposledy modlil za něco, o co Ti skutečně šlo? Na čem Ti v těchto dnech opravdu záleží? A už jsi o tom mluvil s Bohem?












8. Máš odvahu vyzkoušet "nebezpečné" modlitby? Těmi jsou například 

"Zkoumej mě. " (Výzva Bohu, aby prozkoumal Tvůj život a Tvou víru a ukázal Ti věci, které jsou v pořádku a které nejsou.) 

"Zlom mě." (Prosba, aby Bůh zlomil Tvé srdce nad věcmi, které Ti nemají být lhostejné)

"Pošli mě." (Vyznání, že jsi připraveni jít tam, kam Tě Bůh pošle a jít za člověkem, za kterým Tě pošle).
	Bible - otázky: Přečti si text Matouš 6:9-13
4. Jaké "typy" modlitby najdeš v modlitbě Páně? Jaké má části? 














5. Podívej se do textu Matouš 6:5-8
Co nemá být naše motivace k modlitbě? Co je naopak správná motivace? Stalo se Vám už někdy, že jste se modlili "ze špatného důvodu"? 












6. Přečti si pečlivě text: Lukáš 11:5-13
Co Ti tento text říká o Bohu a o modlitbě? Záleží podle Tebe na délce a frekvenci modliteb? V jakém případě ano a v jakém případě ne? 
	Modlitba: Drahý Bože, 

prosím, pomoz mi modlit se odvážné modlitby, které mě přivedou blíž k Tobě.

Dej mi, prosím, vytrvalost vstupovat do Tvé blízkosti a očekávat, že mě budeš vysílat do světa. Chci slyšet a následovat Tvůj hlas. 


                                   Amen. 
	Dalsi zdroje: 
Knihy:


Larry Crabb: Modlitba

Pete Greig: Když Bůh mlčí




Série kázání:

Craig Groeschel: Dangerous Prayers
(dostupné z life.church)





