
P O Z N Á M K Y

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



https://www.krestandnes.cz/lukas-targosz-polopravdy-miluj-hrisnika-mej-nenavisti-hrich/

	Hlavni nadpis: Evangelium podle Davida
	Hlavni tema: SRDCE HŘÍŠNÍKA
	Motto: „Ten muž jsi ty!"
	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 28.3. od 16h ON-LINE na ZOOM a https://www.facebook.com/cbtrojkadalší bohoslužby: 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 ( 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 16:00Trojka 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: 14.3.2021
	Biblicke souradnice: Žalm 51 a 1. Samuelova 11 a 12 kap,
	Jmeno: Jakub Mrázek
	Zamyšlení - otázky: 1.Jak vnímáš slovo hříšník? Co v tobě vyvolává? Pousmání? Netečnost? Bezděčné obranné mechanismy?  Nevyřešené a pracně zasouvané pocity viny? Formální kajícnost? Nebo možná odklání tvou pozornost na problémy druhých?2. Kdy ses naposledy cítil zkroušený vlastním selháním, nebo nesprávným jednáním? Co je na tomto stavu pro tebe nejtěžší? Jak jsi to řešil? Jak se ti to dařilo?3. Někdy jsme si vlastního provinění vědomi okamžitě, jindy může trvat hodně dlouho, než si uvědomíme, že jsme se nechovali správně. Co nám obvykle brání si vlastní selhání připustit? Co musíme dělat, abychom vůči vlastním pokleskům nezůstali slepí?
	Aplikace - otázky: 1. Čelíš momentálně ve svém životě nějakému pokušení? Máš někoho, s kým o tom můžeš mluvit? Děláš to?Pokud ne, přemýšlej o tom, ve kterém ze svých přátelství můžeš začít být zranitelný a otevřený a začni s tím. Pěstuj si takové přátelství a buduj vzájemnou důvěru.2. V kázání zaznělo několik konkrétních kroků, které nám mohou pomoci bojovat o své srdce v každodenním životě. Přemýšlejte společně, jakou praktickou podobu mohou mít tyto kroky ve vašem životě:      ~ měj plán: počítej s pokušením a nauč se mu nedeávat prostor       ~ zastav to hned: jsi-li v pokušení, uteč od něj co nejdřív, nedovol strhnout lavinu      ~ podlehneš-li, neskrývej to: měj svého "důvěrníka", kterému se můžeš vyzpovídat, nepřestaň přistupovat v modlitbě k Bohu      ~ neumlčuj soudy: naslouchej vlastnímu svědomí i zpětné vazbě blízkých přátel      ~ neodkládej pokání: nazvi hřích pravým jménem, přijmi milost a nech se proměnit3. Až budeš příště prožívat  hněv nebo frustraci nad činy nebo slovy druhých lidí, zkus ze všeho nejdřív:          ~vyznat, že sám jsi první z hříšníků (jako Pavel v 1.Tim. 1:15)          ~prosit za odpuštění v zástupné modlitbu (jako Nehemjáš v Neh. 1:5-6)
	Bible - otázky: 1. Přečtěte si Žalm 51, který David napsal bezprostředně poté, co byl konfrontován se svým hříchem (celý příběh najdete v 2. Samuelově 11 a 12 kapitole).Jakým způsobem se David ke svému selhání  postavil a jak k tomuto kroku dospěl (v.2)? Co se z jeho slov dozvídáme o hříchu a co o Bohu? 2. Přečtěte si Lk 7:36-50 a Mk 2:13-17Jakým způsobem jednal s hříšníky Ježíš? Jak o nich mluvil? Jak mluvil s nimi?Co nám tím ilustruje o nebeském Otci? Dokážeš si vzpomenout na další příklady, které vypovídají něco o tom, jak Ježíš a Otec smýšlejí o (nás) hříšnících? 3. Přečtěte si Matouše 6:12-15 a 7:1-5V jakém vztahu se má to, jak vnímáme vlastní hříchy a hříchy druhých?Mohu odpustit druhému člověku, aniž bych sám neprožil odpuštění ?Co se se mnou stane, když já neodpustím druhému?
	Modlitba: Blaze tomu, komu jsou odpuštěny vinya jehož hříchy jsou přikryty.Dokud jsem mlčel, mé kosti chřadly,celé dny jsem naříkal.Svůj hřích jsem však potom doznal tobě,své provinění jsem odhalil.Řekl jsem: „Vyznám Hospodinu své zločiny!“a tys mi odpustil mou vinu a hřích..
	Dalsi zdroje: Philip Yancey: Nekončící milostAnselm Grün: Buď dobrý sám k soběonline: Lukáš Targosz: Polopravdy | Miluj hříšníka, ale měj v nenávisti hřích


