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…schopný účiť (1Tim 3,2 a Titovi 1,8)

!

“didaktikos” - schopný účiť, ale v kontexte aj: “ochotný dať sa poučiť”
-nejedná sa však o učenie výrečnosť, kvetnatosť, alebo o schopnosť sa postaviť pred 100 ľudí a
rozprávať, byť lektorom
v Ef 4,11-12 je zoznam darov, nadaní, ktoré Boh dal rôznym ľuďom: “A On ustanovil jedných za
apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby
pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo.”

!

podobne aj v 1Kor 12,28-29: “Niektorých totiž ustanovil Boh v cirkvi: jedných za apoštolov,
druhých za prorokov, tretích za učiteľov, potom ľudí divotvornej moci, ďalej s darom uzdravovať,
pomáhať, spravovať a hovoriť (rôznymi) druhmi jazykov.”

!

-Všetky vlastnosti muža nie sú získateľné nijako inak než tým, že sa ty, ja . muži necháme v týchto
veciach Bohom vyučiť.

!

2Tim.2,22-26: “Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s
tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. Naničhodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že
vyvolávajú (len) zvady. A Pánovmu služobníkovi sa nepatrí vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým,
spôsobným vyučovať a trpezlivo znášať krivdy. Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh
nedaroval pokánie, aby poznali pravdu a vymanili sa z diablovho osídla, ktorým boli zotročení plniť
jeho vôľu.”
-Muž musí mať vlastnosti pokory, tichosti….aby bol vyučiteľný Bohom, tam to začína. Bez toho,
aby som dovolil Bohu, aby ma formoval podľa svojich predstáv, nebudem Bohom ďalej použiteľný.

!
Byť Bohom stále poučovaný, aby si mohol učiť iných
-Učenie ďalších vyplýva aj z toho:
ako poznám božie Slovo a nakoľko mu verím, že je dobré, spravodlivé a správne podľa neho žiť.

!

-Pavel tu myslí na schopnosť učiť nie davy, ale vedieť prinášať Evanjelium tam, kde je každý muž.
V rodine. Ak otec nerozumie, čo je jeho úloha v rodine, nebol tak vedený v jeho rodine… ťažko
bude viesť svoju rodinu. otec je “farárom domácnosti.” Je predlohou správania sa svojich detí.

!

-Ef 6,21-33 hovorí o kresťanskej domácnosti - čítajte! Povinnosť (zodpovednosť pred Bohom za
“výchovu a vyučovanie” manželky.

!

Návrh: skús si urobiť plán čítania Biblie, Dobrá sejba, Chlieb na každý deň, Tesnou bránou…
niečo, kde sa každý deň dozvieš niečo o Bohu viac. Boh vedie človeka tak, že sám chce o svojich
skúsnostiach z Biblie hovoriť ďalej, Boh mení myslenie človeka, muž a tak mení aj jeho rodinu.
-Dobré je aj s deťmi doma si nájsť čas na farebnú Bibliu s jednoduchými textami, niekedy osloví aj
dospelého :-)

