PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 3.3.2019 od 16h v Cooltour, součástí bohoslužby bude Večeře Páně
Další bohoslužby: 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 7.7. vždy od 16h
v Cooltour.
PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:
Trojka Centrum: v po / út od 17:30 25.2., 12.3., 26.3., 9.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.
Trojka Poruba: v úterý od 17:30 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.
Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5.
Trojka Polanka: v neděli od 17:30 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 14.4., 28.4., 12.5.

Následuj $$$
Víra, která překonává obavy a strach

Fusion Trojka každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3)
Třídílný kurz "Neodolatelná církev", pro vedoucí v Trojce, vždy v neděli od 18-20h
24.3., 7.4., 5.5.
Dívčí záležitost 23.-24.3.
7.4.2019 Setkání Trojkařů od 16h, v kavárně CB1, 28.října 148.

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

17. února 2019

Matouš 10,16-31

Jakub Mrázek

ZAMYŠLENÍ

BIBLE

APLIKACE

1. Jaký jsi typ člověka? Máš tendence si v
životě dělat hodně starosti, nebo jsi spíše "v
pohodě"? V čem jsou výhody a nevýhody
tvého přirozeného "nastavení"?

1. Přečtěte Jan 14:27
Co je největším darem víry v Ježíše Krista a
důvěrného vztahu s Bohem? Jak se tento dar
v životě věřícího člověka projevuje? Může to,
o čem Ježíš mluví, získat člověk v tomto
světě i bez Něj?

1. Jak reaguje tvé srdce na Ježíšova slova
"Neboj se a následuj mě"? Toužíš po tom
zbavit se svých strachů a vyjít za Ním, ať tě
to dovede kamkoli? Co konkrétně pro to
potřebuješ a můžeš udělat?

2. Za jakých okolností se tě obvykle zmocní
strach a obavy? Čeho se nejčastěji bojíš?
Jak tě to limituje ve tvém rozhodování a
fungování?

2. Přečtěte Matouš14:22-31
Jak se má víra ke strachu? Můžeme zároveň
Bohu důvěřovat a zároveň se o sebe (nebo o
někoho) bát? Co se děje, když jsme
rozpolceni mezi obojí? Co nám říká Ježíš,
když se bojíme? Co dělá, když se bojíme?

2. Ve kterých konkrétních oblastech nebo
situacích se bojíš následovat Ježíše? V čem
mu nedokážeš plně důvěřovat? Co konkrétně
se bojíš svěřit Bohu, nebo z jakých důsledků
následování máš strach? Může ti v tom nějak
pomoci tvoje skupina?

MODLITBA
Proto klekám na kolena před Otcem, jehož
jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi.
Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy
posilní ve vašem nitru.
Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich
srdcích!
Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce,
abyste spolu se všemi svatými mohli
postihnout, jaká je šířka, délka, výška i
hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující
chápání, abyste byli naplněni do veškeré
plnosti Boží.
Ten, který v nás působí svou mocí, je
schopen učinit nesrovnatelně mnohem více
než cokoli, oč prosíme nebo si
představujeme.
Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve
všech dobách na věky věků! Amen.
Efeským 3,14-21

DALŠÍ ZDROJE
1. Petrova 3:14
3. Zažil jsi někdy situaci, kdy jsi ty sám
dokázal překonat svůj strach a vykročil s
vírou směrem, o kterém jsi věděl, že je ten
správný? Naučilo tě to něco?
Znáš někoho, kdo tě svou odvážnou vírou a
věrností v následování Krista inspiruje a
motivuje?

T30JKA
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3. Přečtěte Jan 16:33
Co Ježíš svým učedníkům říká? V jaké
situaci jim to říká? Proč jim to říká? Co jim v
té situaci naopak neříká? Jak to s učedníky
nakonec dopadlo? A jaký to mělo výsledek?

3. Během bohoslužby byla možnost reagovat
tím, že pojmenuješ pro sebe jednu konkrétní
věc, ze které máš strach nebo obavy a budeš
ji sdílet s někým, komu důvěřuješ, modlit se s
ním a hledat v Bibli slova, která do dané
situace promlouvají. Máš v úmyslu toto
udělat? Poděl se na této nebo příští skupině
o to, jestli se ti podařilo "posilnit své srdce a
ve víře vykročit".

Přísloví 29:25
1. Janova 4:18
1. Petrova 5:7
Římanům 8,28
Římanům 8,35-39

KRISTUS

KOMUNITA KA2DÝ

