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LLeekkccee 33::   2. Tim. 2,1-13      Téma: BBÝÝTT SSIILLNNÝÝ MMIILLOOSSTTÍÍ KKRRIISSTTAA

V modlitb  se ptejte Boha, co m žete v p íštích dnech ud lat proto, abyste n komu ukázali na
Ježíše, nebo n komu p ipomn li, že B h je s ním, že není osamocen, by  je t eba v tomto ase
sám. Modlete se za to, aby B h sám jednal a pak to také ud lejte tak, jak nejlépe jste toho
schopni.

Nau te se tento verš:   2. Tim. 2,1 A ty, m j synu, bu  silný milostí Krista Ježíše.

Pro další p emýšlení o síle a slabosti si m žete p íst text 2. Korintským 12,1-10

Pro další p emýšlení nad dnešním textem si m žete poslechnout kázání Být vojákem Ježíše
Krista: https://www.youtube.com/watch?v=yNMBJCH2JRQ&feature=youtu.be&t=1432

Pohovo te si nad t mito otázkami s n kým, ke komu máte d ru - ve skupince, s kamarádem
z mládeže,  nebo t eba p i spole ném setkání rodiny…

j vztah k Bohu
Pat ím Bohu? Došel jsem i já záchrany v Ježíši Kristu, kterou zv stoval Pavel a k jejímuž
zv stování povzbuzuje i Timotea? Pokud ne, co mi brání?

Mé následování Boha
Usiluji stále o následování Boha?
Je B h na prvním míst  v mém život ?

Má služba Bohu
Jak sloužím Bohu?
Beru  službu jako n co,  co  je  d ležité  nebo je  to  spíše  n co,  co  d lám jen  tehdy,  když  na  to
zbyde as?

lám všechno jako Kristu a jako by záleželo jen na mém úsilí? Namáhám se jako voják, který
se chce zavd it veliteli, sportovec, který touží zvít zit nebo jako rolník, který touží po úrod ?
Je n jaká služba nebo v c, o které vím, že m  k ní B h volá, ale nev ím si v tom? Pom že mi

domí, že výsledky nejsou v mé ruce, že mým úkolem je v rnost a poslušnost s d rou, že
h sám se podle své v le postará o ovoce?

Mé modlitby
Jak se modlím?
Je v mém život  oblast, kde si to d lám po svém, za kterou se v bec nemodlím?
Není dokonce n jaká služba, kde p íliš spoléhám na sebe, své dary a schopnosti?
Modlím se za vše tak, jako by záleželo jen na Bohu?

Spoléhám se v život  na Boží milost a jeho jednání nebo se spoléhám více na vlastní úsilí?


