PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 14.10.2018 od 16h v Cooltour - Proměny
Další bohoslužby: 28.10., 4.11., 18.11., 9.12. vždy od 16h v Cooltour.
11.11. Společná bohoslužba s mateřským sborem od 9:30 v modlitebně CB (tř.28.října 148).
PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:
Trojka Centrum: pondělí 8.10. od 17:30 úterý 23.10. od 17:30
Trojka Poruba: úterý 9.10. od 17:30
úterý 23.10. od 17:30
Trojka Mar.Hory: úterý 9.10. od 18:00
úterý 23.10. od 18:00
Trojka Polanka: středa 10.10. od 17:30 středa 24.10. od 17:30

Proměny
Ježíš a cizoložnice
"Jdi a už nehřeš".

Fusion Trojka každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3)
PŘIPOJ SE! vždy od 14:30: 14.10. Hodnoty: Proč existují? - 28.10. Základy: Jaké jsou? - 18.11.
Poslání: Co to je? - 9.12. Zodpovědnost: Máme všichni ?
Silvestr s Trojkou v Malenovicích (28.12.2018 - 1.1.2019).

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

30.9.2018

Jan 8,1-11

Hanka English

1. Jaké změny, novinky Ti přinesl nový školní
rok. Které tě potěšily, které naopak?

Přečtěte si příběh z Janova evangelia 8,1-11
3. Kolik „kolizí“, rozporů a protikladů v tomto
příběhu najdeš?

8. Bible často mluví o pokání. Jak to podle
Tebe souvisí s proměnou? Co pro Tebe
osobně slovo pokání* znamená? Jakou máš
s pokáním zkušenost? Jak je to pro Tebe
důležité?

Najdi si alespoň 15minut, kdy budeš sám a
nikdo ani nic Tě nebude rušit.
Přečti si znovu příběh Jan 8,1-11, nejlépe
nahlas.
10 minut mlč a představuj si Ježíše, který
píše prstem do písku...

2. Jak na Tebe zapůsobil příběh o cizoložnici
na poslední bohoslužbě?

4. Myslíš si o sobě, že jsi „dobrý“? Pokud ne,
znáš někoho, kdo je? Jak se to změří? Kde je
ta míra?

9. Kdybys byl součástí příběhu o cizoložnici,
jakou roli bys zaujal? A jaká by byla Tvoje
reakce na to, co Ježíš v příběhu udělal nebo
řekl?

Nakonec odpověz Ježíši jedinou větou. Tuto
větu si zapiš a připomínej si ji do příští
bohoslužba.
3. V prvním kázání série zazněla věta:
"Proměna, to je to nejcennější, co se může
člověku přihodit. Přemýšlel jsi, v jakých
oblastech nejvíce potřebuješ proměnu nebo
více světla?
(vztah k Bohu, vztah k blízkému člověku,
vztah k penězům, závislosti, manželství,
výchova dětí, práce a povinnosti, soucit a
štědrost, radost, vztah k sobě, ke
společenství, služba,…).

5. Kromě Ježíše zde proti sobě stojí dav a
obviněná žena. Ač stojí na opačných
barikádách, nastavují nám všem důležité
zrcadlo. V jakých reakcích poznáváš sám
sebe?

10. Je něco konkrétního,co bys měl před
Ježíšem pojmenovat, přijmout odpuštění a
dál už "nehřešit"? Přemýšlejte o tom chvíli
každý sám.

6. Co nám Ježíšova reakce říká o Jeho
přístupu k naším vlastním selháním?

11. Modlete se společně (dvojice / trojice)
jeden za druhého.

7. Pokud je Bůh, jaké má podle Tebe
vlastnosti?

... můžete modlitbami reagovat na předchozí
otázky.

„Najít cestu zpět k Bohu“
5-ti denní plán najdete v aplikaci
YouVersion.
Dostupné také na www.bible.com.
1 Jan 4,19
Ozeáš 2,15
Skutky 3,19
Jeremiáš 31,3
2 Korintským 5,17-21

