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LLeekkccee 11::   2. Tim. 1,1-7      Téma: UUMM TT PPOOVVZZBBUUZZOOVVAATT DDRRUUHHÉÉ

Pro te si následující otázky k verš m a zodpov zte si na n
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 …
Zam te se na povzbuzování zejména následující týden - ale nejen jeden týden :) – hledejte, jak a
koho m žete povzbudit v dnešní složité situaci. Poté se o tom m žete s n kým sdílet.
Nau te se tento verš o povzbuzování:   1. Tesalonickým 5,11: Proto se navzájem povzbuzujte
a bu te jeden druhému oporou.

1. povzbuzení: Autorita
Pavel, z v le Boží apoštol Krista Ježíše, poslaný hlásat zaslíbený život v Kristu Ježíši

Kdo je pro tebe autoritou? Na koho v život  dáš? (Žijící i zesnulí)
Pro  je (byl) ten lov k pro tebe autoritou? ím t  oslovuje?
Jsou to dobré autority? Máš dobré vzory?
Kým ty jsi pro druhé autoritou? Víš, od eho odvozuješ svou autoritu?

2. povzbuzení: Zájem a láska
Timoteovi, milovanému synu: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše,
našeho Pána. D kuji za tebe Bohu, kterému sloužím s istým sv domím jako moji p edkové,
když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci. Vzpomínám na tvé slzy a
toužím t  spat it, aby moje radost byla úplná.

Kdy jsi naposledy n komu ekl: Mám t  rád, jsi pro mne výjime ný! Vážím si tvé práce, Toužím
 vid t!

Za kolik lidí se skute  modlíte? Oni to ví?
Koho byste cht li vid t vy, až budete na konci své cesty?  A Kdo by cht l vid t vás?

3. povzbuzení: Up ímná vd nost
kuji za tebe Bohu, kterému sloužím…
Jsi vd ný za rodi e, d ti, bratry v církvi?

ekl jsi jim to? Kolik brat í a sester v církvi ví, že jsi za n  vd ný?
kuješ za n  Bohu?

Napiš konkrétní lidi a k nim p , za co jsi jim vd ný
lej to – d kuj za n  a íkej jim to

4. povzbuzení: Služba s istým sv domím
kuji za tebe Bohu, jemuž sloužím Bohu s istým sv domím
Sloužíš Bohu?
Udržuješ si isté sv domí?
Jak?
Poznají to druzí na tob ?

5. povzbuzení: Vid t víru toho druhého
ipomínám si  tvou up ímnou víru,  kterou m la už  tvá babi ka Lóis  a  tvá matka Euniké a

kterou máš, jak jsem p esv en, i ty.
Dokážeš vid t a povzbudit víru druhého?
Jednáš s druhými k es any tak, aby jejich víra rostla?
Oceníš snahu a dobré úmysly bratra i sestry – i když se jim t eba n co nepovede?
Žiješ a jednáš tak, aby druzí byli povzbuzeni k cest  za Kristem?


