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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.
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4317630359 /  0800




	Hlavni nadpis: Evangelium podle Davida
	Hlavni tema: POKORNÉ SRDCE
	Motto: „Kdo jsem já, Hospodine, Pane můj, a co je můj dům...?"
	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 14.3. od 16h ON-LINE na ZOOM a https://www.facebook.com/cbtrojkadalší bohoslužby: 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6. PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH - ONLINEvíce info na FB CB Trojka Home Trojka Centrum a okolí: ve středu od 17:30 10.3., 24.3., 7.4., 21.4.Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 18:00 8.3., 22.3., 5.4., 19.4.Trojka Poruba: v úterý od 18:00 9.3., 23.3., 6.4., 20.4.Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00 9.3., 23.3., 6.4., 20.4.Trojka Polanka: v neděli od 16:00Trojka mládež: v pátek od 18:00 (sledujte info na FB/Instagramu)FUSION 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 Trojkařských přátel o přístup.
	datum: 28.2.2021
	Biblicke souradnice: 2.Samuelova 7
	Jmeno: Anička Janoušková
	Zamyšlení - otázky: 1. Kdo z tvých blízkých nebo lidí, které jsi někdy potkal, je pro tebe vzorem pokory? Jak bys ho popsal? Jaké má vlastnosti?2. Jaký je podle tebe rozdíl mezi falešnou pokorou a skutečnou pokorou? Je možné skutečné pokory dosáhnout vůlí? Proč ano/ne?3. V kterých situacích je pro tebe jednoduché pokořit se a v kterých je to těžké? Co ti pomáhá uvědomit si, že jedná tvé ego?4. Jak na tebe působí věta "Prach jsi a v prach se obrátíš"? Jak souvisí s pokorou?
	Aplikace - otázky: 1. Shazuješ někdy sám sebe nebo si připadáš, že nejsi dost dobrý/á? V jakých situacích?Proč to není pokora?Co je pokorou skutečnou?Jak chce Bůh, ať přistupuješ sám k sobě?V průběhu týdne zkus sledovat, jak o sobě přemýšlíš. Kdy věříš Boží pravdě o sobě a kdy tomu, co ti říkají jiní nebo tvé pochybnosti?2. Ztiš se na 5-10 minut, zavři oči nebo si najdi klidné místo na přemýšlení.Představ si, že jako David stojíš před Hospodinem a pokládáš otázku "Kdo jsem já?" Jak Ti Bůh na tuto otázku odpovídá? Zkušenosti sdílejte ve skupině.
	Bible - otázky: 1. Přečti si 2. Samuelova 7:1-17Čím se vyznačuje Davidova láska k Hospodinu a čím Hospodinova láska k Davidovi? Jaká zaslíbení dává Hospodin Davidovi?2. Přečti si 2. Samuelova 7: 18-26Čím se vyznačuje Davidova pokora? Co si myslíš, že se děje v jeho srdci?3. Přečti si Římanům 9:20-21 a Izaiáš 45:9.Co znamená, že jsme hlínou v rukách hrnčíře? Jaké pocity v tobě tato představa vyvolává? Jaký je Bůh jako hrnčíř? Jací potřebujeme být my, aby s námi mohl pracovat?4. Přečti si Jakub 4:4-10 Co znamená poddat se Bohu a vzepřít se ďáblu? Jak konkrétně to můžeme dělat každý den?Jak souvisí pokora s Božími zaslíbeními?
	Modlitba: Pane, všechno, co by sis přál, chci ti dát, a tam, kde mě chceš mít, chci být i já.Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá.Hlínou hrnčířskou jsem v ruce tvé. Prosím, změň v podobu svou nitro mé.Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá.Po tom toužím, ať srdce tvé pochopím, ať tvou vůli životem svým naplním.
	Dalsi zdroje: Genesis 3:19Matouš 5,44kniha Pokora (Murray Andrew)             Potřebovat Boha je největší lidskou dokonalostí.[Søren Kierkegaard]Humility is not thinking less of yourself, it’s thinking of yourself less.Pokora neznamená myslet méně na sebe, ale méně o sobě.[C.S.Lewis]


