Mužove (božie) dimenzie"

Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v
spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.
2.Tim 3, 16
________________________________________________________________________________
Kresťanský muž…uvážlivý (1Tim 3,2 a Titovi 1,8) synonymicky: rozvážny

!

-Týka sa to nielen mužov, ale ako čítame všetkých: Tit. 2,2-6
Starci nech sú triezvi, cudní, rozvážni, zdraví vo viere, v láske a v trpezlivosti. Podobne aj staršie
ženy nech sú sväté v správaní, nech neklebetia, nech nie sú oddané vínu, nech dobre učia, mladé
ženy nech priúčajú múdrosti, aby mali rady svojich mužov, milovali deti, aby boli rozumné, cudné,
starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo. Podobne
povzbudzuj mladíkov, aby boli triezvi;

!

Rozvážny znamená aj POKORNÝ
Základom rozvahy muža je, že múdrosť, ktorú má nie je z neho, ale je to dar od Boha. Nie som
pyšný na to, že niečo viem, som… lebo je to dar. Byť pyšným na svoje schopnosti, že som chytrý,
že sa mi darí, som nadaný… je bláznovstvom…
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo Mt 5,3
Rozvážny znamená aj že chápe božiu milosť v živote
-Pavel píše ako rozvážny v Fil. 3,4-7: Veď obrezaní sme my, čo slúžime v Božom Duchu a
chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela, hoci ja by som mohol aj do tela vkladať
nádej. Ak si niekto iný myslí, že môže mať nádej v tele, tým skôr ja: na ôsmy deň obrezaný, z
Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, čo sa týka zákona farizej, čo do
horlivosti prenasledovateľ Cirkvi, čo do spravodlivosti, ktorá je v zákone, žil som bezúhonne. Ale čo
mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre
vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky,
aby som získal Krista.
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Rozvážny aj poučí
Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli
bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne. Tit. 2,11-12

Rozvaha je známkou zrelosti.
Rozvaha je vzácnou rovnováhou v tom, že mám dary a schopnosti, ktoré
môžem používať na Božiu slávu, ale zároveň pri tom všetkom vzdáva Bohu
slávu Bohu.
-Božia múdrosť vedie k rozvahe: nevstupovať do tých istých chýb.
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Chýbajúca rozvaha
podceňovanie sa: v detstve ma z nič nemali, pohŕdali mnou a tak zle a nízko o sebe premýšľam,
ťažko prijímam, že ma Boh miluje a som Ním BZVÝHRADNE prijatý.
zmýšľam povýšene: verím v svoje schopnosti a dary, nepočítam s božím vedením ako s
primárnym v živote.
zlé pochopenie Božej milosti: milosť je pre vrahov, ja ju nepotrebujem…
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Ciele: hovor s niekým o svojich rozhodnutiach
skúmaj, či tvoja rozvaha pochádza od Boha (modlíš sa, cítiš vedenie Pána…)
Uistenie: Jakub 1,5

