PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 11.4. od 16h ON-LINE na ZOOM a https://www.facebook.com/cbtrojka
další bohoslužby: 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.
PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH - ONLINE
více info na FB CB Trojka Home
Trojka Centrum a okolí: ve středu od 17:30 ( 7.4., 21.4., ...)
Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 17:00 (5.4., 19.4, ...)
Trojka Poruba: v úterý od 18:00 9( 6.4., 20.4., ...)
Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00 (6.4., 20.4., ...)
Trojka Polanka: v neděli od 16:00
Trojka mládež: v pátek od 18:00 (sledujte info na FB/Instagramu)
FUSION Trojka: každý čtvrtek od 17h (sledujte info na FB/Instagramu)

Evangelium podle
Davida
OTCOVSKÉ SRDCE

Sledujte případné změny na Facebooku / Instagramu. Pokud nejste ještě členy FB skupiny Trojka Home, požádejte kohokoli ze svých Trojkařských přátel o přístup.

Poznámky

Stanice CB Ostrava – Trojka
sídlo: 28. října 148, 702 00 OSTRAVA, IČ: 60783516
bohoslužby: Kulturní centrum Cooltour Ostrava, Výstaviště
Kontakt
www.cbtrojka.cz
CB Trojka

info@cbtrojka.cz
+420 734 783 985

Vedoucí stanice
Jakub Mrázek
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

28. 03. 2021

2. Samuelova 19: 1-9

Jan Pospíšil

1. Čí lásku berete za samozřejmost?
(U koho máte pocit, že má „v popisu práce“,
aby vás měl rád?)

5. Podívejme se do Bible, jak Ježíš vnímal
svého Otce:
- Matouš 26:53 „Či myslíš, že nemohu poprosit svého Otce, a
On mi hned pošle víc než dvanáct legií
andělů?“

2. Jakou máte nejstarší vzpomínku na svého
otce?

- Marek 14:36 „Abba, Otče, tobě je všechno možné, přenes
tento kalich ode mne, ale ne, co chci já, ale
co Ty.“
- Lukáš 2:49 „Jak to, že jste mne hledali? Nevěděli jste, že
musím být ve věcech svého Otce?“

8. V kázání opakovaně zaznělo, že Bůh vás
má rád bez ohledu na to, co jste udělali, nebo
kde se v životě nacházíte. Bůh vás potkává
tam, kde jste, ale nechce vás tam nechat.

Drahý Otče,
děkuji Ti, že nejsi jen neosobní vesmírnou
silou, anebo odcizeným Bohem. Děkuji Ti, že
ses rozhodl mít s námi tak úzký vztah jako
má otec se svým dítětem.
Prosím, pomáhej mi pochopit, co to pro mě
znamená, že jsem Tvým dítětem a dej ať
mohu prožívat Tvoji Otcovskou lásku.

To, že vás Bůh miluje jste už slyšeli nejspíš
mnohokrát. Co to ale pro vás opravdu
znamená? Jak se to dotýká vašeho
každodenního života? Zkuste být co
nejkonkrétnější.

Amen.

- Lukáš 22:29 „A já Vám uděluji království, jako je můj Otec
udělil mně…“

3. Čeho si vážíte na svém otci?

- Jan 3:35 „Otec miluje Syna a všechno dal do jeho
rukou.“

9. V čem se propisuje váš vztah s
pozemským otcem do Tvého vztahu s
Bohem (Nebeským Otcem)?

- Jan 5:17 „Můj Otec až dosud pracuje, i já pracuji.“
-Jan 5:37 „A sám Otec, který mne poslal vydal o mně
svědectví.“
Kniha

4. Jak vám váš otec dával najevo svoji lásku?

6. I na základě uvedných výroků, jakými
slovy byste popsali vztah OTEC - SYN, mezi
Ježíšem a Bohem.- Otcem?

7. Přečti si text Římanům 8:14 - 17.
Co pro Tebe znamená, že jsi Božím dítětem?
Jak se to projevuje ve Tvém životě?

10. Požádejte v modlitbě Boha, aby vám
ukázal, co to skutečně znamená, že je vaším
otcem a aby vám to dal i prožít.

PATTY, Dave: BŮH OTEC, Cesta k Božímu
srdci, Návrat Domů: 2017, 216 s.

