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…striedmy, triezvy (1Tim 3,2)
!

“Triezvy” má v Biblii iný význam, ako obyčajne chápeme my :-)
Triezvy znamená, že zaujíma k veciam života náležitý postoj. Aj neveriaci človek môže
mať k životu triezvy postoj, avšak nechápe veci, podľa božej vôle. Tzn. že ich
nerozsudzuje duchovne.

!

Čo to znamená?
Sú veci, ktoré ľudia, prirodzení, teda, ktorí nepoznajú Boha a jeho slovo, berú ako
normálne, pretože to robia aj iní. (pornografia je dnes ”normálna”, byť neverným, nevernou
je dnes “normálne”) a a človek nepoznajúci Boha to tak aj príjme. ALe veriaci muž vie, že
hoci to vyzerá normálne, nie je to v poriadku.
Triezvosť sa nedá naučiť,vychádza to zmeny srdca človeka. Pavel v Rímskym 12:2 nám
hovorí: "Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle. Potom
budete vedieť rozsudzovať, čo je Božia vôľa, totiž čo je dobré, milé a dokonalé.”
List Tesalonickým 5,1-11 kapitola hovorí o tejto vlastnosti.

!

Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, lebo sami veľmi dobre viete, že
Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: Je pokoj a istota!, vtedy ich
znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. No vy, bratia,
nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď všetci ste synmi svetla a synmi
dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespime teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi. Lebo
tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi,
oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spasenia. Veď Boh nás neurčil na hnev,
ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme
spolu s ním žili — či bdieme a či spíme. Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte
jeden druhého, ako to aj robíte. Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo s námahou
pôsobia medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Nadovšetko si
ich vážte a milujte pre ich dielo. Nažívajte medzi sebou v pokoji. Napomíname vás však,
bratia: usmerňujte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, voči
všetkým buďte trpezliví. Hľaďte, aby sa nikto nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa
usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. Ustavične sa radujte. Neprestajne sa
modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi.Ducha
neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte, ale všetko skúmajte; dobrého sa držte! Chráňte
sa zla v akejkoľvek podobe!
-Nevymení svoj životný cieľ za krátkodobý, osobný pôžitok, výhodu…

!

Triezvy… je muž viery
Židom 11

Vierou Adam priniesol Bohu lepšiu obeť ako Kain
Noe veril a postavil koráb
Abrahám veril a vydal sa na cestu
Abrahám veril a preto šiel obetovať svojho syna Izáka
Izák veril a preto dal Jákobovi požehnanie
Mojžiš veril a preto vyšiel z Egypta

!

-títo muži zomreli vo viere, hoci sa nedožili, alebo len zďaleka videli naplnenie celého
božieho zámeru v ich živote.
-preto aj my, keď máe toľko svedkov viery okolo seba, odhoďme, všetko, č o je nám na
príťaž, aj hriech a vytrvajme v behu, korý máme pred sebou. (parafr.)

!
Láskavý - je muž viery
!
!
-1Kor 13 hovorí o láske ako o základe života, muž viery je trpezlivý v láske
!

??? som muž viery, že aj keď nevidím splnenie všetkých cieľov, vytrvám ???

