Muž a žena

PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 15.3. od 16h v Cooltour
Další bohoslužby: 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.
PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:
Trojka Centrum a okolí: v úterý od 17:30 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5.
Trojka Centrum Šmerala: v pondělí od 17:00 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5.
Trojka Svinov:
v neděli od 16:00 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5.
Trojka Poruba:
v úterý od 18:00 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5.
Trojka Mar.Hory:
v úterý od 18:00 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5.
Trojka Polanka:
v neděli od 16:00 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5.

Jak udržet vztah zdravý?
Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým.

FUSION TROJKA každý čtvrtek od 17h na 1st International School of Ostrava (Gregorova 3)
8.3.2020 Setkání TROJKAŘŮ, výroční setkání s obědem od 11:00 v Cootlour.
10.4.2020 Křížová cesta od 15h
26.4.2020 Setkání průvodců miniskupinek Trojky (10:00-14:00)

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

1.3.2020

Efezským 5,21-33

Rainer a Annika Rieglovi

1. Které vztahy jsou pro Tebe nejdůležitější?
Čeho si na nich nejvíce vážíš?

1. Bůh vynalezl manželství. Záleží nám na
tom, co o manželství říká?
Přečtěte si Efezským 5,21-33.
2. Proč má být naší motivací poddávat se
jeden druhému úcta ke Kristu? Jakým
způsobem to mění náš pohled na vztah
„hlava – poddaný“.

2. Co považuješ za klíčové dělat pro to, aby
tyto vztahy zůstaly dobré?

3. Máš ve svém okolí někoho, kdo je Ti
vzorem v manželství? Co na jejich vztahu
nejvíce obdivuješ?

3. Vzorem pro roli muže v manželství je
Kristus. Které konkrétní vzorce Kristova
jednání zde ap.Pavel klade mužům za vzor?
Jakým způsobem se mají projevovat ve tvém
manželství? Napadají Vás další způsoby
jednání, které jsou v Ježíšově životě vidět a
měly by nás inspirovat ve vzájemných
vztazích (nejen v manželství)?

4. Vzorem pro roli ženy v manželství je církev
(lidé, kteří reagují na to, co pro ně Kristu
udělal). Proč je poddanost a úcta tou nejlepší
odpovědí? Jak a proč to (ne)funguje ve Tvém
manželství?

5. Stává se Vám, že tato specifika rolí muže
a ženy v manželství zaměňujete? Jsou vůbec
zaměnitelné (v čem ano, v čem ne). Jaké to
nese ovoce?

1. Do kterých vztahů potřebuješ nyní nejvíce
investovat? Jakým konkrétním způsobem se
v tom může odrážet Tvoje úcta ke Kristu.
Jaký jeho příklad můžeš následovat?

2. Ježíš byl singl, přesto je nám vzorem pro
manželský vztah. Ať už partnera máš nebo
ne, co můžeš u sebe pěstovat nebo naopak
zavrhnout, abys ty byl člověkem, se kterým
stojí za to mít vztah? Jak ti v tom můžeme
pomoci?

Otázky pro páry (doporučujeme projít si je
společně doma):
1. Bůh nám dal vztahy, abychom měli důvod
k radosti. Je na tvém vztahu vidět radost a to,
že si ho užíváš?
2. Jak často si vědomě plánujete čas, abyste
mohli spolu dosyta mluvit? O čem spolu
nejraději mluvíte? O čem potřebujete spolu
mluvit?
3. Který jazyk lásky je pro Tvého partnera
nejdůležitější? Který je nejdůležitější pro
Tebe?
4. Jak důležité jsou v našem vztahu děti?
Kdo je pro mě důležitější? Partner nebo děti?
5. Jak často máš pocit, že by se měl Tvůj
partner změnit místo toho, abys ty usiloval o
vlastní změnu?
6. Jaká jsou slabá místa ve Vašem vztahu,
na kterých chcete společně pracovat?
7. Jak umíte řešit konflikty? V čem jste silní a
v čem potřebujete posílit?
8. Jakým konkrétním způsobem byste chtěli
do svého vztahu zainvestovat v příštím
měsíci?

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.
Efezským 3:14-20

Dar lásky
(Stephen Kendrick and Alex Kendrick)

Pět jazyků lásky
(Gary Chapman)

Smysl manželství
(Timothy Keller, Kathy Kellerová)
- hádejte kdo je na obálce této knihy :)

