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Církev bratrská Ostrava – TROJKA
Kancelář: Údolní 623/20, 725 29 Ostrava
Bohoslužby: 

KONTAKT
 www.cbtrojka.cz  info@cbtrojka.cz
 CB Trojka +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

QR kód pro jednorázové patby




	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 14.11. od 16h ve velkém sále restaurace U Sluncedalší bohoslužby: 28.11., 12.12. VONOČNÍ TROJKA 19.12. od 16h ve velkém sále restaurace U Slunce PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH Trojka Centrum: v úterý od 17:30       16.11., 30.11., 14.12.Trojka Mar.Hory: v úterý od 18:00      16.11., 30.11., 14.12.Trojka Okolí: ve středu od 17:30        17.11., 1.12., 15.12.Trojka Poruba: ve středu od 18:00     17.11., 1.12., 15.12.Trojka Polanka: v neděli od 16:00      14.11., 28.11., 12.12.Trojka Svinov: v neděli od 17:30        14.11., 28.11., 12.12. Trojka DESÍTKA: setkání pro děti od 3 do 10-ti let během každé bohoslužbyTrojka SKAUT - oddíl OSMA: každé úterý od 16:30 (Žilinská 1889, Poruba)Trojka FUSION: každý čtvrtek od 17h (ABC ALFA, Prokešovo náměstí)Trojka MLÁDEŽ: pátek 18-20h, 29.10. a dále co 14 dní, (Kampus Palace, Smetanovo nám. 3116/10) Více na www.cbtrojka.cz a facebooku/instagramu. 
	Hlavni nadpis: MÁ DÁTIDAL
	Hlavni tema: Láska a jiné kotrmelce
	Motto: Efezským 5,21 Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým.
	Biblicke souradnice: Efezským 5
	datum: 7.11.2021
	Jmeno: Mel a Amy Ellenwood
	Zamyšlení - otázky: 1. Kde se projevila v poslední době Tvoje oddanost? Čemu, jakým věcem, činnostem, programům, úsilí nebo vztahům jsi byl ochoten dát takovou přednost, že sis je prosadil bez ohledu na cenu? Bylo to dobře nebo špatně?2. Proč máš pro tu danou věc / činnost / vztah takovou vášeň či nasazení? Co ti to dává, že Ti to stojí za to?3. Zažil jsi vztah, ve kterém Ti byl ten druhý oddaný? Jaká byla jeho motivace?
	Bible - otázky: 4. Přečtěte si Filipským 2,1-8 a položte si tři jednoduché otázky: Jak se projevila Ježíšova láska k nám? Proč to Ježíš udělal? Proč bychom měli osobně i jako společenství jednat podobně?Jaký efekt bude mít, pokud zvolíme ve vztazích opačnou strategii? Tedy nikoli princip vzájemné oběti, ale princip "má dáti - dal"?5. Přečtěte si Efezským 5,21 Jakou roli hraje v poddanosti jeden druhému úcta ke Kristu? Proč je dobrým východiskem pro obětavost ve vztazích úcta ke Kristu?6. Pokračujte ve čtení Efezským 5,22-6,9. Kde všude vidíte příklad úcty jedni k druhým? Jak nám tyto příklady pomáhají bojovat s vlastní soběstředností?
	Aplikace - otázky: 7. Člověk je ze své podstaty soběstředný. Utržená zranění, byť mohou objektivně přicházet od druhých lidí, především zesilují náš vlastní problém soběstřednosti, který je překážkou oddanosti. Co můžeš, ve světle přečtených textů, udělat pro to, abys nebyl natolik pod vlivem této vlastní soběstřednosti?8. V kterých svých konkrétních vztazích vidíš potřebu více rozvíjet úctu a oddanost? Jak konkrétně to můžeš udělat a v čem to může těmto vztahům prospět?9. Co bys poradil člověku, který žije ve vztahu, kde je hrubá nerovnováha v prokazování úcty a oddanosti jednoho vůči druhému? Je něco, co může udělat každá z obou stran vztahu pro zdravý vztah? Je nějaká hranice, kdy už je třeba prásknout dveřmi?
	Modlitba: 1. Jan 4,16-21 A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.My milujeme, neboť on první miloval nás. Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí. Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra.
	Dalsi zdroje: Timothy Keller, Kathy KellerováSMYSL MANŽELSTVÍBiblion, 2014
	Bohoslužby: Velký sál restaurace U Slunce,Nad Porubkou 259/28, Ostrava - Svinov


