PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 10.10. od 16h v Evangelickém kostele, Husův Sad
další bohoslužby: 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.
PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH
Trojka Centrum: v úterý od 17:30
5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.
Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00
5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.
Trojka Okolí: ve středu od 17:30
29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 22.12.
Trojka Poruba: ve středu od 18:00 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12.
Trojka Polanka: v neděli od 16:00
3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.
Trojka Svinov: v neděli od 16:00
3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.

MILUJI, TEDY JSEM
Láska a jiné kotrmelce
Bůh řekl: "Učiňme člověka podle naší podoby!"

Trojka FUSION: každý čtvrtek od 17h (ABC ALFA, Prokešovo náměstí)
Trojka SKAUT - oddíl OSMA: každé úterý od 16:30 (Žilinská 1889, Poruba)
28.9. od 10h Celodenní výprava, 15.-17.10., Víkendová výprava, Kyčera
Trojka MLÁDEŽ: pátek 18-20h od 17.9. co 14 dní, (Kampus Palace, Smetanovo nám. 3116/10)
Více na www.cbtrojka.cz a facebooku/instagramu.

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.

ČÍSLO ÚČTU
4317630359 / 0800

26.9.2021

Genesis 1,26-27

Jakub Mrázek

(není nutné odpovídat na všechny otázky,
stačí si vybrat jednu nebo dvě, které jsou pro
vás momentálně nejaktuálnější)

1. Zkus pár slovy vystihnout, proč ty osobně
v životě potřebuješ blízké vztahy. Čím pro
tebe jsou?

2. Dozvěděl ses o svém prožívání a potřebě
vztahů s druhými něco nového během
nedávného období lockdownu a nucené
izolace? Překvapilo tě v tomto směru něco?

3. Jak prožíváš, když se nějaký tvůj blízký
vztah kazí? Proč nás bolí odcizení, vzdálení,
rozdělení, ztráta? Co nám způsobuje?

1. 1. Mojžíšova 1:26-27
Genesis není učebnicí historie ani biologie,
přesto nabízí odpovědi na nejdůležitější
otázky lidské existence. Pokud se Bůh v
tomto textu odhaluje jako "my", které tvoří
člověka "k našemu obrazu", co to o Něm
vypovídá? A co z toho vyplývá o nás jako
jeho obrazu?

2. Mt. 22: 37-40 + 1. Jan. 4:20-21
Proč asi Ježíš říká, že druhé přikázání je
podobné prvnímu? Jak to myslí? A jak to
dále rozvíjí ve svém dopise Jan - jak se má k
sobě láska k Bohu a láska k bližnímu?

3. Galatským 5: 19-21 + 5: 16
S lidskou přirozeností je potíž. Všimněte si,
kolik plodů "ovoce těla", se týká našich
vztahů. O čem to vypovídá? Co je důsledkem
takového "rozpojeného" a do sebe
zakřiveného života (v. 21b)? Jaké řešení v
textu Pavel nabízí (v. 16)?

(není nutné odpovídat na všechny otázky,
stačí si vybrat jednu nebo dvě, které jsou pro
vás momentálně nejaktuálnější)

1. Ačkoli nedokážeme plně chápat tajemství
Trojice, chápeme, že Boží podstatou je bytí
ve vztahu, že Bůh je nekonečným vztahem
Lásky. Co konkrétně ti pomáhá prožívat tuto
pravdu na vlastní kůži, aby pro tebe nebyla
pouhou infromací nebo teologickou poučkou,
ale hlubokou osobní zkušeností? Jak můžeš
v příštích dnech a týdnech tuto zkušenost
dále prohlubovat a rozvíjet, abys jí byl
proměňován stále více k Božímu obrazu?

Můj Bože,
stvořil jsi mne ke svému obrazu. Láska je tím,
kým jsem. Když nežiji v lásce, přestávám být
sám sebou a odpojuji se od samé podstaty
svého bytí. Když miluji, jsem v souladu se
svým nejvlastnějším bytím, protože jsem
takový, jakého jsi mne stvořil, já v Tobě a Ty
ve mně.
Pane, pomoz mi každý den vstupovat do
Tvého nekonečného tance lásky, vztahovat
se k Tobě, k druhým lidem, i k sobě samému
tak, abych byl Tvým obrazem, abych zrcadlil
Tebe v tomto světě, který po lásce a spojení
hladoví.
Amen

2. Zažíváš v nějakém svém vztahu
"odpojení"? Od koho se cítíš odpojen? Od
Boha? Od konkrétního člověka? Od sebe
sama? Co můžeš udělat, abys ztracenou
blízkost obnovil? Věříš, že Boží láska je dost
velká, aby dokázala znovu spojit, co je teď ve
tvém životě rozklížené? Modli se. Vidíš
nějaké konkrétní kroky, ke kterým tě Bůh
vede?

Richard Rohr: Božský tanec, Barrister
Principal, 2018

3. Přečti si Efezským 1:9-10 a chvíli nad
títmo textem rozjímej. Co podle tebe
znamená? Můžeme už dnes žít prorocky tak,
abychom jako Jeho děti naplňovali toto slovo
a přinášeli už teď svými životy "nebe na
zemi"? Jak to například můžeme dělat?

