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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.
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ZAMYŠLENÍ 

T30JKA CÍRKEV BRATRSKÁ OSTRAVA 

BIBLE APLIKACE MODLITBA 

DALŠÍ ZDROJE 

KRISTUS KOMUNITA KA2DÝ 


	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 4.11.2018 od 16h v Cooltour - ProměnyDalší bohoslužby: 18.11., 9.12., 6.1., 20.1., 3.2., 17.2, 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5.   vždy od 16h v Cooltour. 11.11. Společná bohoslužba s mateřským sborem od 9:30 v modlitebně CB (tř.28.října 148). Spojení v modlitbách a půstu (15.10., 22.10., 29.10.). PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:Trojka Centrum:   v úterý od 17:30Trojka Poruba:     v úterý od 17:30Trojka Mar.Hory:  v úterý od 18:00Trojka Polanka:    ve středa od 17:30   Fusion Trojka každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3)  PŘIPOJ SE! vždy od 14:30: 18.11. Poslání: Co to je? - 9.12. Zodpovědnost: Máme všichni ? Silvestr s Trojkou v Malenovicích (28.12.2018 - 1.1.2019).
	Hlavni nadpis: Proměny
	Hlavni tema: Nehejmáš
	Motto: Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne.                                                                                                                     Matouš 16,25
	datum: 28. října 2018
	Biblicke souradnice: Nehemjáš 1,1-2,9
	Jmeno: Terry English
	Zamyšlení - otázky: 1. V listu Židům čteme, že “víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.” Uveď příklady, ve kterých se projevuje skutečnost, že každý člověk “žije ve víře”? (např. když si ukládá peníze do banky, věří, že si je za nějakou dobu zase vyzvedne.)2. Byl ve tvém životě nějaký moment, kdy jsi musel udělat “krok víry”? Spolehnout se na přítele, organizaci nebo dokonce Boha? Co bylo výsledkem tohoto “vykročení ve víře”? Pokud jsi to neprožil ty osobně, viděl jsi někoho jiného to prožít? Co např. stoleté výročí vzniku našeho státu, které jsme si tento týden připomněli? V čem můžeme vidět víru jeho zakladatelů?3. Co ti může zabránit “vykročit ve víře”, když vnímáš, že tě Bůh k něčemu volá? (pohodlí, strach,…?)
	Aplikace - otázky: 7. Naše svaly potřebují k růstu a posílení tři věci: 1. Stres (cvičení, které je napíná až k jejich limitům), 2. Odpočinek (čas na zotavení se ze stresu), 3. Výživu (správné druhy proteinů, které zotavení umožní).Víra také potřebuje tři věci, aby zůstala fit: 1. Stres (opustit komfortní zónu a uvést víru do akce), 2. Odpočinek (klidný čas v Boží přítomnosti), 3. Výživu (Božího slovo-Bibli)Co můžeš udělat, aby tyto tři “posilovače víry” dostaly u tebe v příštím týdnu větší prostor?8. Je ve tvém životě něco, k čemu tě Bůh volá, abys vykročil ve víře? Může ti v tom, abys udělal první kroky, nějak pomoct Nehemijášův přiklad?6. Každé ráno tento týden věnuj nějaký čas tomu, abys v modlitbě prosil Boha o moudrost, která ti umožní vidět věci, které pro tebe připravil, abys do nich vstoupil, a o odvahu, abys dokázal opustit svou komfortní zónu a vstoupit do nich.
	Bible - otázky: 4. Přečtěte si Nehemjáš 1:1-4Z tohoto úvodu se dozvídáme, že Nehemjáš byl hluboce dotčen osudem vyhnanců a města Jeruzalém. Proč myslíš, že si dělal starosti o město, kde nikdy v životě nebyl? Jak se přirozeně projevila jeho starost a péče, když se o vyhnancích a Jeruzalému doslechl?5. Nehemjáš 1:5-2:9Co prozrazuje Nehemjášova modlitba o tom, jaké je jeho přesvedčení o Bohu, ve kterého věří? Co ukazují Nehemjášovy činy o jeho postoji a svou osobní zodpovědnosti?6. Matouš 26:24-26Ježíš učil, že máme každý nést svůj kříž už dlouho před tím, než na něj byl sám přibit. Co je tvým křížem, věcí, kterou uneseš jen s Boží pomocí?Co myslíš že znamenají Ježíšova slova o tom, že “kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro něj, ten jej zachrání”? Je něco, co bys měl “ztratit” ty? Co můžeš získat?Co učil Ježíš o důsledcích toho, když se čověk rozhodne vykročit ve víře, nebo naopak zůstat ve své “komfortní zóně”?
	Modlitba: Nehemjáš 1,4 a dálJakmile jsem ta slova uslyšel, usedl jsem a celé dny plakal a naříkal. Postil jsem se a modlil se k Bohu nebes těmito slovy .... Modlíme se za Ostrava zpívá gospel, Fusion, YoungLife a Boží působení v celých skupinách lidí.Každé po se můžete připojit ke společnému půstu.Sledujte na fb:Cb Trojka: Modlitby a půst
	Dalsi zdroje: Chcete vědět více o Nehemjášovi a načerpat z jeho příběhu inspiraci pro svůj vlastní příběh?Doporučujeme sérii výkladů Davida Nováka na adrese:https://david-novak2.webnode.cz/nehemias/


