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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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	Zamyšlení - otázky: 1. Během posledních let jsme zažili spoustu období, kdy jsme byli odděleni od blízkých a přátel proti své vůli. Kdo a proč ti nejvíce chyběl?2. Mění se nějak tvé chování podle toho, jestli jsi úplně sám nebo je s tebou někdo druhý? Mění se co děláš, nebo naopak neděláš? Dělají tě tví blízcí lepším člověkem? (Např. ve smyslu rčení, že "za každým úspěšným mužem stojí úžasná žena".) VIdíš něco podobného u sebe?3. Jak bys odpověděl na otázku "kdo jsi"? Jak moc je to dáno tvými vztahy?
	Aplikace - otázky: 8. Který ze tří základních kamenů (identita v Kristu, spasení z milosti, povolání k pokoji) potřebuješ v sobě pevněji usadit, aby i tebe a tvé vztahy k lidem  jasněji charakterizovala úcta k sobě samému a k druhým?9. Přečtěte si každý sám pro sebe text Efezským 4,17 - 5,20. Co se tě na první přečtení nejsilněji dotklo? Co vnímáš jako jasnou osobní výzva? Co Ti může prakticky pomoci žít vztahy ve vzájemné úctě a poddaností?10. Kdo je ti nejbližším člověkem a jak konkrétně bys mu mohl v příštích dnech projevit úctu a vděčnost za jeho roli ve Tvém životě?
	Bible - otázky: 4. Přečtěte si Efezským 5,22a) Poproste někoho, kdo neslyšel Robovo kázání, aby upřímně řekl, jak na něj tento text působí?b) Poproste někoho, kdo Robovo kázání slyšel, aby na jeho základě stručně vysvětlil, jak tento text působil na čtenáře v Efezu?5. Přečtěte si Efezským 5,23-25a) Otázka pro muže:Muži mají ve vztahu k ženám následovat Ježíšova příkladu. Zkuste uvést nějaké příklady z evangelií, které by nás mohly inspirovat?b) Otázka pro ženy:V Robově kázání jsme slyšeli, že pro čtenáře listu byla poddannost žen vůči mužům holý fakt. Co tato Pavlova slova nv této situaci mění? V čem bylo jeho přirovnání revoluční? Co znaměná dnes pro nás? 6. Přečtěte si Efezským 5,21Úcta ke Kristu a poddávání se jedni druhým jsou zde zmíněny jako zásadní projev každého křesťanského vztahu. Jak jsou propojeny s naší identitou, spasením z milosti a povoláním k pokoji, o kterých jsme mluvili v předchozích dílech série Efezským?
	Modlitba: Efezským 3,14-21 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.
	Dalsi zdroje: 
	Informace: PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBA: 22.1. od 16h v prostorách Trojky ve Svinově (Bílovecká 69/48)DALŠÍ BOHOSLUŽBY:  5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6. PŘIPOJTE SE K OTEVŘENÝM SETKÁNÍM TROJKY VE SKUPINÁCH:29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6. Trojka CETRUM: neděle od 16:00          Trojka MAR.HORY: neděle od 18:00Trojka SVINOV: neděle od 17:30            Trojka POLANKA: neděle od 16:00Trojka OKOLÍ: neděle od 17:30    SKUPINY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:  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 (Bílovecká 69/48, Ostrava - Svinov) Trojka MLÁDEŽ: pátek co 14 dní 18-20h, (Bílovecká 69/48, Ostrava - Svinov) 19.2.2023 od 14h do 15h: VÝROČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ TROJKY (Bílovecká 69/48)17.-19.3.2023 VÍKENDOVKA TROJKY V MALENOVICÍCH
	Hlavni nadpis: Efezským
	Hlavni tema: Identita, milost a pokoj v partnerství
	Motto: Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým.
	Biblicke souradnice: Efezským 5,21-33
	Jmeno: Chestnutovi
	datum: 22.1.2023
	Bohoslužby: Bílovecká 69/48, Ostrava - Svinov


