PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 14.2. od 16h ON-LINE na ZOOM a https://www.facebook.com/cbtrojka
další bohoslužby: 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.
PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH - ONLINE
více info na FB CB Trojka Home
Trojka Centrum a okolí: ve středu od 17:30 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4.
Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 17:00 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4.
Trojka Poruba: v úterý od 18:00 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4.
Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4.
Trojka Polanka: v neděli od 16:00
Trojka 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.

Evangelium podle
Davida
SRDCE BOJOVNÍKA

„Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale já jdu proti tobě
ve jménu Hospodina zástupů ...

POZNÁMKY

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.
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1.Samuelova 17,1-58

Terry English

1. Příběh o Davidovi a Goliáši je snad
nejznámějším příběhem ze Starého zákona.
Kdy jsi jej slyšel poprvé? Kde všude jsi se už
s tímto příběhem setkal? Jaké hlavní
poselství se tomuto příběhu obvykle
přisuzuje?

4. Přečtěte si 1.Samuelova 17,41-51
Davidovou hlavní motivací zapojit se do boje
byl fakt, že Goliáš urážel Boha, tím že se
posmíval izraelským vojákům (v26). Jaké
další rozdíly byly v tom, proč a jak bojoval
David a jak bojoval Goliáš? Jaké motivy a
způsoby boje jsou typické pro naše dnešní
zápasy?

7. V tom, čím procházíme jde především o
naše srdce. Které z Tvých zápasů jsou
zbytečné? Které naopak možná unikají tvé
pozornosti, ačkoli jsou velmi důležité.

ŽALM 18,1 Žalm Hospodinova služebníka
Davida, který tuto píseň zpíval Hospodinu v
den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů
všech jeho nepřátel ...
2 Miluji tě, Hospodine, sílo má!
3 Hospodin je má skála, tvrz, má záchrana!
Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám,
můj štít, roh vítězství, můj hrad.
4Vzýval jsem Hospodina – je hoden chvály –
od mých nepřátel mě zachránil!

8. Kterou součást Boží zbroje potřebuješ
lépe a účinněji používat v zápasech, které v
této době vedeš? Jaké praktické kroky
můžeš příští týden udělat, abys lépe bojoval?

2. Čelil jsi někdy "o dvě hlavy větší" výzvě,
soupeři či protivníkovi? Ať už jsi uspěl nebo
ne, které faktory nejvíce ovlivnily výsledek?

...

5. Přečtěte si 1.Samuelova 17,38-40 a
Efezským 6,10-18

3. Co je pro Tebe v současné době největším
bojem či zápasem, který vedeš?

Saul se pokusil Davidovi vnutit nevhodné
zbraně, David se však naštěstí nenechal
zmanipulovat. Jaké zbraně obvykle používáš,
jaké ti "vnucuje" okolní svět a zvyklosti, jaké
zbraně naopak doporučuje Boží Slovo?

9. David měl kolem sebe družinu
spolubojovníků - hrdinů. Kdo jsou ti, kdo stojí
kolem Tebe? Komu jsi naopak podporou Ty?
V příštím týdnů zavolej alespoň dvěma lidem,
sdílej s nimi, jak se máte a podpoř je v tom, s
čím bojují (zbraně už znáš :) ).
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