PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 15.11. od 16h ON-LINE na ZOOM a https://www.facebook.com/cbtrojka
Další bohoslužba: 29.11.
Vánoční Trojka: 13.12. od 16h
PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH - ONLINE
více info na FB CB Trojka Home
Trojka Centrum a okolí:
v úterý / středu od 17:30 11.11., 25.11., 9.12.
Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 17:00
9.11., 23.11., 7.12.
Trojka Poruba:
v úterý od 18:00
10.11., 24.11., 8.12.
Trojka Mar.Hory:
v úterý od 18:00
10.11., 24.11., 8.12.
Trojka Polanka:
v neděli od 16:00
8.11., 22.11., 6.12.
Trojka mládež:
v pátek od 18:00 (sledujte info na FB/Instagramu)
FUSION Trojka:
každý čtvrtek od 17h (sledujte info na FB/Instagramu)

Překvapivé zisky
Aby se vaše láska ještě více rozhojňovala...

Sledujte případné změny na Facebooku / Instagramu. Pokud nejste ještě členy FB skupiny Trojka Home, požádejte kohokoli ze svých Trojkařských přátel o přístup.

Církev bratrská Ostrava – TROJKA
Kancelář: Údolní 623/20, 725 29 Ostrava
Bohoslužby: Kulturní centrum Cooltour Ostrava, Výstaviště

KONTAKT
www.cbtrojka.cz
CB Trojka

info@cbtrojka.cz
+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.

QR kód pro jednorázové patby

ČÍSLO ÚČTU
4317630359 / 0800

Neděle 1.11.2020

2. Korintským 9::7-11

Rob Chestnut

1. Vzpomeň si na nejlepší dárek, který jsi
komu dal. Proč byl tak skvělý? Jak jsi to
prožíval tehdy a jak na to vzpomínáš teď?

1. Matouš 6:19-21
Jak konkrétně si člověk "ukládá své poklady
na zemi"? Jakým způsobem si je máme
ukládat v nebi? Jaký je osud našich pokladů
pozemských (nebo nebeských) a co to dělá s
naším srdcem?

2. Když se rozhoduješ, jestli nějakému
člověku nebo na nějaký účel daruješ peníze,
co tvé rozhodování ovlivňuje? Proč se
obvykle rozhodujeme darovat? Proč naopak
nedáváme?

2. Matouš 21:41-44
Zkuste převyprávět tento příběh tak, jak by
se asi mohl odehrát dnes. Co oceňuje Ježíš
na darujícím člověku? O co mu naopak
vůbec nejde? Co z toho vyplývá?

3. Jaké vzorce chování v oblasti dávání
fungovaly ve tvé původní rodině? Jaký byl
vztah tvých rodičů k penězům a majetku?
Přemýšlel jsi někdy nad tím, jak to ovlivňuje
tvé postoje dnes? Jak? Je něco, co bys chtěl
v této oblasti změnit nebo přehodnotit?

3. 2. Korintskym 9,6-10, Přísloví 11:24-25
Jaký je rozdíl mezi skoupým a radostným
dárcem? Kde se ten rozdíl v člověku bere, z
čeho pramení? Jaké jsou důsledky dávání
skoupého a radostného?

1. Podívej se do vlastního srdce. Kde je tvůj
poklad? Jaké to nese ve tvém životě ovoce?
Co tě dělá skoupým, co ti obvykle zabrání
darovat? Co tě inspiruje a motivuje dávat
radostně?

2. Je pro tebe přirozené vidět a vnímat
konkrétní potřeby lidí kolem sebe? Je pro
tebe přirozené na ně reagovat? Dej si příští
měsíc za úkol se v tom zlepšit: Sepiš si
konkrétní kroky, které ti pomohou všímat si
potřeb ve svém okolí a umět na ně reagovat.
Za měsíc ohodnoť, jestli jsi dosáhl změny.

3. Ptej se Boha, aby ti ukázal, co ze svého
vlastnictví máš darovat a komu. Najdi
alespoň jednoho člověka ve svém okolí,
kterému v následujím týdnu jakkoli
materiálně pomůžeš (daruješ mu peníze,
koupíš mu jídlo, nebo dáš k dispozici cokoli
svého, co potřebuje, nebo ocení).

Pane,
děkujeme že nám dáváš privilegium být tvým
srdcem, tvýma očima a tvýma rukama v
tomto světě.
Děkujeme, že máme každý den mnoho
příležitostí jak obdarovat potřebné blízko i
daleko, a tak předat dál alespoň část darů,
kterými nás Ty zahrnuješ den co den.
Otevři naše oči, ať nám tyto příležitosti
neunikají.
Otevři naše srdce, ať nám neuniká
privilegium, které v nich dostáváme.
Otevři naši peněženku, ať nám neunikne
další investice do našeho pokladu u tebe.
Protože u tebe chceme mít své srdce.
Amen.

Nesuď den jen podle úrody, kterou sklidíš,
ale také podle semen, která zaseješ.
Je to srdce, které rozdává. Ruce už jenom
dávají. (Africké přísloví)
Je možné dávat bez toho, abychom
milovali, ale je nemožné milovat bez toho,
abychom dávali. (Braunstein)
Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo
nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat
může, nemá smysl. (Burke)

