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…slušný (1Tim 3,2 a Titovi 1,8) synonymicky: poriadny, upravený
!

“Kosmeo” v gréčtine originále Biblie - dať do poriadku, upratať, naaranžovť…
-dnes z toho slovo kozmetika, ktorá upravuje vonkajšok, fasádu človeka, ale “kosmeo” znamenalo
vtedy význam hlbší
-sú rôzne ulice, radové zástavby, obytné zóny, kde keď človek má neupratané podľa normy
ostatných, je potrestaný za neporiadnosť…
-príbeh farára, ktorý sa presťahoval do štvrte, kde všetci dbali o poriadok a dobrý vzhľad
predzáhradky a okolo, na čo on nedbal. Vznikol komunikačný problém, ktorý zabránil zblížiť sa
neveriacim ľuďom s ním, pretože ho považovali za neporiadneho. A zrejme aj kresťanstvo, ktoré
reprezentoval považovali za niečo nepríťažlivé, pretože ho prezentoval nepríťažlivý človek.
Zmena, ktorú požadovali susedia mohla byť iba vonkajška v podstate im bolo jedno, ako žijú vo
vnútri domu, ale slušný život kresťana (aj muža) by mal ľuí motivovať prísť bližš
-aby človek bol poriadny, musí byť zmena nielen “kosmeo”, vonkajšia, a musí vychádzať z vnútra
človeka.
-Ježiš povedal, nebuďte ako farizeji, obielené hroby a zvnútra plné špiny…(Mt 23,27)
-zmena nemôže prísť ani zvnútra, zo srdca človeka (neveriaceho)…”Zvnútra, totiž z ľudského
srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, podlosť,
podvody, neviazanosť, závistlivé pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť. Všetko toto zlo vychádza
zvnútra a poškvrňuje človeka.” (Mk 7,21-23)
“Otroci nech sú svojim pánom vo všetkom poddaní, milí, nech im neodvrávajú, nech ich
neokrádajú, ale nech im dosvedčujú všemožnú poctivú vernosť (tak), aby boli ozdobou učeniu
nášho Spasiteľa Boha u všetkých (ľudí).” (Tit,2,9-10)

Pavel hovorí, že slušný kresťan žije tak, aby jeho
domácnosť, práca , podnikanie… boli na slávu Božiu, teda
dobré a reprezentatívne

-ako sa teda môže muž stať slušným a riadnym podľa božieho Slova?
odpovedá list Rímskym kresťanom 12,2: “A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa
obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.”

!
-Boh je Bohom poriadku (1Kor 14,33)
!

Osobná úloha

!

-zhodnoť svoj jednanie, konanie, nie je len kozmetické navonok, aby ludi videli, kto som?
-korešponduje moje konanie s mojím vnútrom?
-slúžim svojím poriadnym spôsobom života na Božiu slávu?
-som slušný vo vykonávaní úradu, v zbore (ak nejaký mám)?
- čítaj: Kol 3,23, 1Pt 2,12

