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
________________________________________________________________________________
1 Tim 3,1-7
Vierohodné je toto slovo: ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe. Biskup
musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť,
nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec; musí dobre viesť vlastnú
domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou. Ak niekto nevie viesť vlastnú
domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev? Biskup nesmie byť novopokrstený, aby
nespyšnel a neprepadol odsúdeniu vznesenému proti diablovi. Musí mať dobrú povesť aj
u tých, čo sú mimo cirkvi, aby sa nedostal do rečí a do osídel diabla.
Tit. 1,6-9
...ak je niekto bez úhony, muž jednej ženy, má veriace deti, ktoré nie sú obviňované z
roztopašnosti a neposlušnosti. Biskup totiž ako šafár Boží musí byť bez úhony, nie
samoľúby, ani hnevlivý, ani pijan, ani bitkár, ani nečistého zisku žiadostivý, ale pohostinný,
milovník dobra, mierny, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý, musí sa pridŕžať pravého slova
podľa učenia, aby bol schopný aj napomínať podľa zdravého učenia a podvracať tých,
ktorí odporujú.
Ako sa spozná kresťanský muž?
(vlastnosti poukazujúce na božie normy pre veriaceho muža )
bezúhonný
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mať dobrú povesť aj u tých, čo sú mimo cirkvi

-Nikde sa nepíše, že by Boh požadoval od muža duchovné dary :-) Nehovorí sa, aby
Timotheos hľadal mužov s nadaním na hovorenie, manažment, ani komunikáciu, alebo PR
manažéra. Takmer všetky vlastnosti majú spojitosť s morálkou, disciplínou,charakterom a
duchovnou zrelosťou. Jediná “vlastnosť” je schopnosť viesť rodinu.
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-Boh hľadá u človeka, ktorý hľadá duchovné ciele na prvom mieste a ostatné sa nechá
Bohom naučiť. Boh nechce manažéra zboru, ani profi rečníka, odborníka na rast a
plánovača, výkonného riaditeľa... Človek môže byť nadaný, ale môže byť stále telesný žijúci z vlastnej sily na svoju slávu.
Boh chce čisté a úprimné srdce, v ostatnom On vyškolí človeka. (Dávid bol jednoduchý
pastier a predsa bol “mužom podľa božieho srdca” 1Sam 13,14, Boh ho všetkému časom
vyučil)
-vlastnosti z Tim a Tit nie sú vlastnosťami len pre biskupov a predstavených, majú byť
normou pre každého muža, kresťana, ktorý slúži v nejakom zbore na akejkoľvek úrovni a
aj v jeho rodine. To je muž podľa Božieho srdca. Boží muž sa ale nezjaví z ničoho nič, je
výsledkom jeho vôle, že sa chce meniť a Boh ho môže takto vybudovať z božej milosti.

Bezúhonný
1Tim 3,2
Inak povedané “mať dobrú povesť”, v SK 6,3 je uvedené, že muži s dobrou povesťou mali
pracovať na rozdeľovaní pomoci potravín.
-dobrou skúškou je: sú ľudia čo mne rozprávajú dobre, mám dobrú povesť medzi bratmi?
-Pre Pavla bolo “dobré svedectvo” dôvodom, prečo sa rozhodol Timotea vziať so sebou na
cestu. (Sk 16,3)
(Niektoré) znaky človeka s dobrou povesťou:
Je to milý človek, poctivý, zveril by som mu PIN od konta, citlivý, vyžaruje z neho Kristus,
je dobrým otcom, je dobrým manželom, pracovitý, pokorný človek, dôveryhodný v každom
ohľade, nebude ťa využívať, nenechá ťa na holičkách, nevyužíva ľudí k dosiahnutiu
svojich cieľov, rešpektuje autoritu, dôsledný, ochotný dať sa poučiť a priznať chyby,
“čitateľný” vo vzťahoch.
-kresťanova bezúhonnosť je v skutku Ježiša, že zomrel za neho a človek si ju len vierou
privlastňuje, nepatrí mu. Som spravodlivý pred Bohom, pretože Ježiš je spravodlivý.
??? Čo pre mňa znamená byť bezúhonný pred Bohom, keď aj tak za moje hriechy Ježiš
zomrel? Prečo?

Osobná úloha:
Úprimne sa spýtaj sám seba, z čoho čerpáš presvedčenie, že máš dobrú povesť
-dostávam od manželky a okolia odozvy, ktoré mi svedčia o tom, že mám dobrú povesť?
-vyhľadávajú ľudia v zbore (aj v práci) moju prítomnosť? Zverujú sa mi s osobnými vecami?
-rastie okruh mojich priateľov?
-doporučujú ma ľudia iným ľuďom, aby ma spoznali, alebo aby som im s niečím pomohol?
Ak je pre teba obtiažne si na tieto otázky objektívne odpovedať, sadni si s manželkou, alebo s
blízkym priateľom a požiadaj ju/ho, aby ti pomohol úprimne zhodnotiť tvoje odpovede.

