
P o z n á m k y

Stanice cB OStrava – trOjka
sídlo: 28. října 148, 702 00 OSTRAVA, IČ: 60783516
bohoslužby: Kulturní centrum Cooltour Ostrava, Výstaviště

kOntakt
 www.cbtrojka.cz  info@cbtrojka.cz
 CB Trojka  +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




	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 25.4. od 16h ON-LINE na ZOOM a https://www.facebook.com/cbtrojkadalší bohoslužby: 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 (21.4., ...)Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 18:00 (19.4, ...)Trojka Poruba: v úterý od 18:00 (20.4., ...)Trojka Mar.Hory: v úterý od 19:00 (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.
	Hlavni nadpis: Evangelium podleDavida
	Hlavni tema: SRDCE SLUŽEBNÍKA
	Motto: Nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil.
	datum: 11.4.2021
	Biblicke souradnice: Filipským 22. Samuelova 9
	Jmeno: Jakub Mrázek
	Zamyšlení - otázky: 1. Kdo se vám vybaví, když se řekne "služebník"? Jak byste ho popsali?2. Kdy vám osobně někdo posloužil tak, že na to vzpomínáte dodnes? Popište konkrétně jednu nebo dvě takové situace.3. Kdy jste vy posloužili někomu tak, že ho to v srdci zasáhlo?4. Co pro vás znamená slovo soucit? Jak se liší od já-citu? Jak souvisí se službou druhým?
	Aplikace - otázky: 8. "Služba je projevem změny našeho srdce, ale také prostředkem milosti, kterým nás Bůh proměňuje. Hřích v zásadě znamená, že se zaměřujeme sami na sebe. Služba Bohu a druhým nám pomáhá zaměřit se ne na sebe, ale na druhé." (materiál Proměny evangeliem)Jak rozumíte tomuto textu? V čem je služba prostředkem milosti?Nasdílejte si vzájemně pár situací, kdy služba někomu proměnila vás samotné, i když jste to nečekali.Jak se můžete takovým situacím vystavovat častěji?9. Podle Filipským 2 může služba znamenat pokoření, ponížení a poslušnost až "k smrti na kříži". Zažili jste ve svém životě takovou situaci? Jak jste ji zvládli? Jak být na takové momenty připraven?10. Jakými konkrétními kroky můžeš budovat své srdce služebníka? Zkus říct tři věci, které můžeš udělat v příštích dvou týdnech pro své okolí. 
	Bible - otázky: 5. Přečtěte si Filipským 2:1-11.Co vám osobně říká tato pasáž? Co znamená, že Ježíš přijal podstatu služebníka?Jaké je podle těchto veršů srdce služebníka?6. Přečtěte si 2. Samuelova 9Shrňte, co se v příběhu událo.Jak se v příběhu projevilo Davidovo srdce služebníka?Jaká byla reakce Mefibošeta?7. Přečtěte si Matouše 14:13-21.Co Ježíš v příběhu udělal? Jak situaci vidí učedníci? Proč nám někdy připadá, že to, co můžeme dát, není dost? Co na to říká Ježíš?Co jsou vaše "chleby a ryby", které můžete dát, aby je Ježíš rozmnožil? 
	Modlitba: Drahý Otče, děkuji Ti, že měníš mé srdce, aby v něm byl kromě já-citu i sou-cit. Díky za všechny dary, které si do mě vložil a které chceš, abych používal/a. Prosím, pomáhej mi vidět, v čem můžu svému okolí pomoci právě já. Ať mám vždy plnou důvěru v to, že v Tobě mám vše, co potřebuji pro službu ostatním. Máš mé ruce, konej po čem toužíš. Máš má ústa, říkej, co toužíš říct. Máš mé nohy, ať kráčím, kam Ty toužíš. Máš mé srdce, miluj, jak to umíš jen Ty.Amen.
	Dalsi zdroje: Jan 13:3-17Matouš 20:28Materiál miniskupin Proměny evangeliem Corrie ten Boom: Tulákem pro Krista


