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Muži a ich stratégia
víťazstva nad
pokušením
Žijeme vo svete so silným dôrazom na vizualizáciu. Obchodníci
vedia, že pre ich biznis je nesmierne dôležité, aby získali pozornosť klienta; že vizuálny podnet, vizuálna reklama je kľúčom
k tomu, aby prvý dojem klienta bol pozitívny, aby pozitívne zareagoval na ich reklamu. Toto je jeden z dôvodov, prečo dnes v reklamách vidíme toľko zvodného sexuálneho zobrazenia. Každý
obchodník po celom svete vie, že pozornosť mužov si získa skrze
obrazy so sexuálnym obsahom či podtónom. Mnohé produkty
pre mužov sú predstavované ženami v zvodnom oblečení.
Žijeme vo svete, ktorý je zaplavený sexuálnymi obrazmi. Najpopulárnejšie TV programy pre mužov sú plné nahoty, vášne a sexuálnej neviazanosti. Pornografický priemysel prekvitá. Mnohí

manželia čakajú, kým manželka a deti pospia aby si v noci tajne
zapli televízny porno kanál alebo na svojom počítači kliknú na
porno stránku. Svoje konanie neraz ospravedlňujú slovami, že ja
sa iba pozerám, nič viac. Avšak dôsledky takéhoto života sú devastačné. Rozvodovosť enormne narastá, a nemravnosť sa stala
čímsi normálnym. Sexuálne aktivity mimo manželstva sú propagované na rôzne spôsoby a sexuálne prehrešky sa udomácnili aj
u mužov, ktorí stoja v duchovnej službe.
Je nejaká šanca, aby muž, ktorý je denne zo všetkých strán bombardovaný takýmito vizuálnymi sexuálnymi podnetmi, mal pod
kontrolou svoje myšlienky, vášne, túžby a žiadosti? Má zmysel
vôbec sa o to pokúšať? Čo hovorí Biblia o dnešných sexuálnych
štandardoch? Ako môže muž vzdorovať a odolávať takýmto pokušeniam, ktorým denne čelí? Ako môže premáhať svoje slabosti? Ako môže mať svoje myšlienky pod kontrolou; svoje vášne
na uzde a svoje žiadosti čisté?
Toto sú len niektoré otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede
induktívnym štúdiom Biblie. To znamená, že nedostaneme vopred pripravené odpovede, ale ich budeme objavovať pozorovaním a skúmaním Božieho slova. Keď objavíme, čo daný text
hovorí a čo znamená, až potom si danú pravdu môžeme osvojiť
do života a žiť podľa nej.
Takže – poďme na to!

Prvý týždeň

Vo všeobecnosti platí, že štandardy správania sú do veľkej miery
určované spoločnosťou v ktorej žijeme. Tradičné hodnoty sú niekedy napísané v podobe určitých zákonov a niekedy sú vnímané
ako niečo, čo je prijímané väčšinou ľudí v spoločnosti. Postupom
času však z rôznych dôvodov dochádza ku zmene týchto štandardov správania. To, čo dnes vnímame ako prijateľné, v minulosti mohlo byť vnímané ako odsúdenia hodné, a to, čo v minulosti bolo považované za normálne, je dnes v nejednom prípade
považované za zastaralé či staromódne.
Je treba ale vedieť, že Boh taktiež určil pravidlá pre život
a správanie. Jeho štandardy sú ale nemenné. Zostávajú rovnaké
po celé stáročia. Aké štandardy by mali nasledovať veriaci v Krista: tie Božie alebo tie, ktoré udáva naša spoločnosť a kultúra?
V akých oblastiach života muži najviac prežívajú tlak v tom, ku
ktorým štandardom sa pridať? V čom sa Božie štandardy líšia od
tých, ktoré udáva spoločnosť a aký dopad by mali mať na naše
každodenné rozhodnutia?
Poďme sa pozrieť aké odpovede objavíme v tom, keď budeme kopať hlboko v Božom slove.
1Tesalonickým

Pozorovanie:
Pre vedúceho: Prečítaj 1Tesalonickým
4,1-8.
▪ Pri čítaní pozvi prítomných aby si zakrúžkovaním vyznačili zmienky o adresátoch listu, aj zámená ako vy, vás
aj nás (pričom „nás“ poukazuje na
všetkých veriacich).

4,1-8
1

Napokon vás teda,

bratia, prosíme a napomíname v Pánovi
Ježišovi, aby ste stále viac rástli v tom,
čo ste prijali od nás:
ako máte žiť a páčiť

sa Bohu, čo už aj žijete.
2

Veď viete, aké prí-

kazy sme vám dali v
mene Pána Ježiša.
3

Lebo toto je Božia

vôľa: vaše posvätenie, aby ste sa zdržiavali smilstva
4

Vysvetlenie
Slovíčko žiť alebo chovať sa v prvom verši je v pôvodnom znení
„chodiť“ a popisuje životný štýl,
spôsob života a správania
Diskusia:
▪ Čo sa z týchto slov učíme o adresátoch tohto listu?

a každý z vás aby

vedel žiť so svojou
vlastnou ženou sväto a s úctou,
5

nie s náruživou žia-

▪ Keď vezmeš do úvahy hore uvedené
vysvetlenie a bližšie sa pozrieš na verše
1 a 2, k čomu majú uvedené inštrukcie
a príkazy zmocniť adresátov listu?

dostivosťou ako pohania,

ktorí

nepo-

znajú Boha.
6

V tejto veci nech

nikto nevybočuje z
medzí a nech nepodvádza svojho brata,
pretože Pán sa za to
všetko pomstí, ako
sme vám to už prv
povedali
čili.

a dosved-

Pozorovanie:
Pre vedúceho: Znova si prečítajte uvedené slová a pozvi prítomných aby si
vyznačili nasledovné kľúčové slová:
▪ Obdĺžnikom si vyznačte každý výskyt
slova posvätenie.

▪

obláčikom si vyznačte slová smilstvo,
nečistota, náruživá žiadostivosť.

7

Veď Boh nás nepo-

volal k nečistote, ale
k posväteniu.

Vysvetlenie
Slovo posvätenie popisuje proces,
v ktorom sa denne viac a viac stávam svätým a čistým v oblasti
zmýšľania, v oblasti tela, zasvätenia či odovzdanosti Bohu žiť podľa
jeho zámerov v oddelenosti od
vplyvov hriešnej spoločnosti
Diskusia:
▪

Aká je, podľa 3. verša Božia vôľa pre
veriaceho človeka?

▪

Keď sa znova pozrieš na slovo posvätenie, aký životný štýl tu kladie Pavol
do kontrastu so svätým životom?

▪

Čoho sa podľa Pavla potrebuje veriaci
„zdŕžať“ aby žil v posvätení života?

8

Kto teda toto od-

mieta,

neodmieta

človeka, ale Boha,
ktorý

vám

dáva

svojho Svätého Ducha.

▪ K čomu nás, podľa 7. verša povolal
Boh?

▪ Ak človek ignoruje a neposlúcha Pavlove slová o živote v svätosti a o živote
v nečistote, koho slová v skutočnosti
ignoruje a odmieta?

Vysvetlenie
Tieto výpovede o sexuálnej nemravnosti sa v skutočnosti týkajú
akýchkoľvek sexuálnych aktivít,
ktoré sú mimo manželstva tak ako
ho definuje Biblia, a teda medzi
jedným mužom a jednou ženou.
Slovíčko „zdŕžať sa“ je v prítomnom čase a poukazuje na činnosť
trvalú, ktorá sa už stala zvykom či
životným štýlom.
Mnohí noví veriaci v Tesalonikách
boli predtým vtiahnutí do rôznych
pohanských náboženských ceremónií, ktorých súčasťou boli aj
rôzne sexuálne nemravnosti alebo
boli súčasťou pohanských bohoslužieb. Preto boli tieto ako také v ich
čase a v ich kultúre akceptované a
akceptovateľné.

▪

Ak teda vezmeme do úvahy kultúru,
v ktorej títo ľudia žili, prečo Pavol nastoľuje tému sexuálnej nemravnosti
v spojitosti so životom, ktorý sa ľúbi
Bohu? Mohli sa títo veriaci zaujímať o
to, aký život sa Bohu ľúbi?

▪

Vidíš nejaké podobnosti ich kultúry
s tou tvojou?

▪

Aké posolstvo vysiela naša kultúra
mužom, pokiaľ ide o sexuálnu nemorálnosť?

1 Tesalonickým
4,3-5

Pozorovanie:
Pre vedúceho: Prečítaj znova text 1Tesalonickým 4,3-5. Pri čítaní týchto slov
▪ pozvi prítomných aby si podčiarkli
slovo nádoba (Roháčkov preklad 4.v.
namiesto „žena“ má „nádoba“).

3

Lebo toto je Božia

vôľa: vaše posvätenie, aby ste sa zdržiavali smilstva

Vysvetlenie
4

a každý z vás aby

vedel žiť so svojou

V 4 verši slovíčko preložené ako žena

vlastnou ženou svä-

je v pôvodnom znení „nádoba“ s kto-

to a s úctou,

rou mali muži narábať v svätosti a úc-

5

nie s náruživou žia-

te. Teológovia v tomto nie sú jednotní

dostivosťou ako po-

a síce v tom, či tu Pavol pri nádobe

hania,

myslí na telo alebo manželku. Pri tom-

ktorí

znajú Boha.

nepo-

to slove sú totiž možné oba výklady.
Ale či už ide o svoje telo, alebo o svoju
manželku, v oboch prípadoch majú
muži zaobchádzať v svätosti, v čistote
či a úcte.
Slovo „jednať“ v skutočnosti znamená získať pre niekoho, kúpiť či
osvojiť si... ale aj mať niečo pod kontrolou. Ak ide o manželku, veriaci
muži majú s ňou jednať tak, aby čistotou

svojho sexuálneho

vzťahu

s nimi bol Boh oslávený. Ak ide o ich
vlastné telo, tak veriaci muži potrebujú mať pod kontrolou svoje telo a
telesné túžby, aby neprepadli žiadnym sexuálnym aktivitám, ktoré pred
Bohom nie sú sväté a čisté.

Diskusia:
▪

V kontexte 3.-5. verša, ak 4. verš čítame ako: „aby každý muž narábal
so svojím telom v svätosti a úcte“, čo
tieto slová znamenajú pre každodenné rozhodnutia a voľby muža?

▪

Aké mantinely dávajú tieto slová
mužovi, či už je ženatý alebo slobodný v tom, ako má jednať so svojím
telom?

▪

Ak slová v 4. verši znamenajú „ nech
každý muž jedná so svojou manželkou v svätosti a úcte“, ako by táto
skutočnosť mala ovplyvniť mužov
manželský vzťah?

▪

Aké miesto by mala táto pravda zaberať vo vzťahu medzi mužom a jeho
ženou v manželskej posteli? Je tam
každé správanie legitímne, alebo výpoveď „sväto a s úctou“ poukazujú
na určité limity?

▪

Keď uvažuješ nad týmito slovami, je
niečo, čo ti v tejto oblasti tvojho života bráni či prekáža naplniť Božiu
vôľu v tvojom živote?

▪

Na základe toho, čo už bolo hovorené
v 1Tesalonickým, aké sú Božie štandardy pre veriaceho a čo má veriaci
človek robiť, aby ich dodržal?

1Petra 3,7

Pozorovanie:
Už sme hovorili o tom, že Písmo nazýva
ženu obrazom nádoby. Pozrime sa ďalšie
slová o tom, ako má muž narábať so
svojou nádobou v posvätení a v úcte.
Pozrime sa na ďalšie verše, ktoré hovoria o mužovi, jeho žene a manželskom
vzťahu a ako sa toto všetko týka života
v posvätení.
Pre vedúceho: Prečítajte si text 1Petra
a potom si:
▪

podčiarknutím vyznačte slová: žena,
(manželka), ženami, im, sú.
Vysvetlenie
Keď sa hovorí, že žena je „slabšia“
doslovne to znamená, že je ako
krehká nádoba. Podobné slová ako
v 1Tesalonickým 4,4.

7

Podobne i muži,

nažívajte so svojimi
ženami vo vedomí,
že žena je ako krehká nádoba, a preukazujte im úctu, pretože sú spoludedičkami milosti života.
Tak

vašim

modlit-

bám nebude nič prekážať.

Diskusia:
▪ Ako je manželka popísaná v týchto
slovách?

▪ Ako má muž s ňou teda jednať?

▪ Aký dopad by mala mať výpoveď: „vo
vedomí“ či v porozumení na jednanie
muža, pokiaľ ide o sexuálny vzťah so
svojou manželkou?

▪ Ak manžel nejedná v úcte so svojou
manželkou, aký to má dopad na jeho
život?

2

1Korintským 7,2

Pozorovanie:

Aby sa však zabrá-

Pre vedúceho: Prečítajte si spolu slová
1Korintským 7,2 a obláčikom si vyznačte
slovo smilstvo.

nilo smilstvu, nech
má

každý

(muž)

svoju ženu a každá
(žena)

nech

svojho muža.

má

Diskusia:
▪ Prečo muž potrebuje mať svoju manželku a rovnako tak žena potrebuje mať
svojho manžela?

Pozorovanie:
Pre vedúceho: Prečítajte si slová Židom 13,4 a potom si:
Podčiarknutím vyznačte slovo manželstvo

▪

Židom 13,4
4

Manželstvo

nech

majú všetci v úcte a
manželské
nech

je

lôžko
nepoškvr-

nené, lebo smilníkov
a cudzoložníkov bu-

Vysvetlenie
Slovo „smilník“ popisuje ľudí, ktorí
žijú sexuálne nemravným životom
v akejkoľvek podobe a tu patrí aj
to, čo Biblia popisuje ako:
▪
▪
▪

▪

Sexuálny vzťah s členmi biologickej rodiny (incest)
Sexuálny vzťah so zvieratami
(zoofília - bestiofília)
Sexuálny vzťah s človekom
rovnakého pohlavia (homosexualita a lesbizmus)
Akýkoľvek mimomanželský sexuálny vzťah a tu patrí aj
pedofília, prostitúcia, príležitostné „bokovky“...

Slovo
„cudzoložník“
popisuje
človeka, ktorý žije v manželstve
a ktorý praktizuje sexuálny vzťah
s niekým, kto nie je jeho manželkou či manželom.

de súdiť sám Boh.

Diskusia:
▪ Čo tieto slová hovoria o manželstve?
▪ Čo morálne znečisťuje manželskú posteľ a teda manželské spolužitie?
▪ Ak je manželská posteľ morálne znečistená, čo sa stane páchateľovi?
▪ Myslíš si, že je pozeranie sexuálnych
obrazov či scén na internete, alebo vo
filmoch, či časopisoch, čohokoľvek, čo
stimuluje predstavivosť ohľadom sexu
s niekým, kto nie je tvojim manželským
partnerom... v súlade s výzvou, aby sme
mali manželskú posteľ v úcte? Vysvetli
svoju odpoveď.

1Korintským
6,12-20
12

Všetko smiem, no

nie všetko mi osoží.
Všetko smiem, ale ja
sa ničím nedám zotročiť.

Pozorovanie:
Keďže slovo „nádoba“ označuje telo, pozrime sa na niektoré ďalšie verše, ktoré
hovoria o mužovi a jeho tele a ako sa
toto všetko týka života v posvätení.
Pre vedúceho: Prečítajte si 1Korintským 6,12-20 a potom si:
▪ podčiarknutím vyznačte výpoveď: „či
neviete“.

▪

obdĺžnikom vyznačte slovo telo

▪

obláčikom slovo smilstvo

13

Diskusia:
▪

Čomu sa tu učíme o tele?

Pokrmy

žalúdok
pre

sú

a

pre

žalúdok

pokrmy!

Boh

však obráti i jedno, i
druhé navnivoč. No
telo nie je pre smilstvo — je pre Pána a
Pán pre telo.
14

▪

Čo sa stane, ak sa muž vyspí s prostitútkou?

Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou.
15

▪

Čo sa deje, ak muž spojí svoj život
s Pánom?

Boh však vzkriesil

Neviete azda, že

vaše

telá

sú

Kri-

stovými údmi? Mám
teda vziať Kristove
údy a urobiť z nich
údy neviestky? Roz-

▪

Ako spôsob nášho narábania s našim
telom vplýva na naše posvätenie?

hodne nie!
16

Alebo či neviete,

že kto sa oddáva
neviestke, je s ňou
jedno telo? Veď sa aj

▪

Akú voľnosť ty dávaš svojmu telu?

hovorí: Budú
jedno telo.

dvaja

17

Kto sa však od-

dáva Pánovi, je s ním

▪ Aký príkaz nachádzame vo verši 18?
Prečo?

jeden Duch.
18

Vyhýbajte sa smil-

stvu! Každý hriech,
ktorého

sa

človek

dopustí,

je

mimo

▪ Podľa 20 verša, aký cieľ máme sledovať v tom, ako narábame s našim telom? Môžeš to dosiahnuť tým, že budeš
žiť nemravným spôsobom života?

tela. Kto však smilní,
hreší proti vlastnému telu.
19

A vari neviete, že

▪ Pozri sa na podčiarknuté výpovede „či
neviete“ a napíš, čo Pavol očakáva od
svojich čitateľov, aby vedeli?

nepatríte sebe, ale
že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás
prebýva a ktorého
máte od Boha?
20

Boli ste draho vy-

kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom
tele.

Pozorovanie:
Pre vedúceho: Prečítajte si Efezským
5,3, uvedené na ďalšej strane a potom:
▪ Obláčikom vyznačte slová smilstvo a
nečistota.
Vysvetlenie
Slovo „svätý“ označuje svätého či
posväteného veriaceho človeka,
ktorý je čistý, svätý a bez poškvrny vo svojom srdci. Slovo „svätý“
má v Gréčtine rovnaký koreň ako
„svätosť“. Znamená „oddelený,
zasvätený Bohu“.

Diskusia:
▪

Čo sa z týchto slov učíme o smilstve
v živote veriaceho človeka?

Efezským 5,3
3

Smilstvo však a a-

kákoľvek
alebo

nečistota
lakomstvo

nech sa medzi vami
ani len nespomenú,

▪

Ak vezmeš do úvahy všetky biblické
texty, ktoré sme študovali v tomto
týždni, aké štandardy dal Boh veriacim v Krista a prečo je smilstvo či
iná nemravnosť tak veľkým problémom medzi veriacimi mužmi?

▪

Bol si počas tohto štúdia usvedčený
z nejakého nevhodného či hriešneho
správania v tvojom živote? Zostaň
chvíľku osamote so svojim Pánom
a ak je niečo také v tvojom živote,
vyznaj mu to na modlitbe.

ako sa patrí na svätých.

ZHRNUTIE

Z biblických veršov, ktoré sme v tomto týždni študovali je zrejmé, že Božou vôľou pre živote veriaceho v Kristu je posvätenie
či život v svätosti. Božie slovo nás pozýva k životu v svätosti, v
čistote, v spravodlivosti a v bezúhonnosti. Sexuálne nemravné
veci ako smilstvo, cudzoložstvo, hriešne telesné žiadosti, sexuálna predstavivosť, nečisté sexuálne myšlienky – znečisťujú telo
i manželskú posteľ. Všetky spomínané veci ničia blízky vzťah
s Bohom, manželkou i spolu veriacimi.
Svätosť a úplná čistota života. Toto sú Božie štandardy pre
veriaceho človeka. Ako má ale muž v tomto svete premáhať náruživé a silné vášne, ktoré sú obrovskou výzvou pre jeho záväzok
žiť spravodlivým životom? Dobrá správa je, že Boh nás v tomto
boji viery nenechal aby sme vlastnými silami víťazili.
Pán Boh nám dal svoje slovo, aby sme poznali jeho štandardy
a ak ich budeme poslúchať a vo chvíľach pokušenia budeme
podľa nich žiť, povedú nás cestou svätosti. Božie slovo nám dáva
inštrukcie ako žiť tak, aby sme sa ľúbili Bohu. Každý z nás potrebujeme vedieť, ako narábať so svojou nádobou v svätosti
a v úcte 1Tes 4,4.
Pavol hovorí, že mužove sexuálne potreby majú byť naplnené
v manželstve v intímnom vzťahu so svojou ženou. Muž sa však
v tomto vzťahu potrebuje k nej správať s úctou, aby žil v svätosti
pred svojím Bohom. Ak bude porušovať tieto Božie princípy, Boh
bude súdiť každé nedovolené a neprimerané jednanie.

Okrem toho, Boh dal každému veriacemu človeku, či už je
slobodný alebo ženatý svojho svätého Ducha, ktorý ho usvedčuje
z hriechu a vedie cestami spravodlivosti.
Napriek tomuto všetkému je pravdou, že mnohí veriaci padli
do pasce sexuálnej nemravnosti. V čom je problém? Sú muži
v tejto oblasti odsúdení k zlyhaniu? Sú neschopní žiť v svätosti?
Ako sa v tejto oblasti ľúbiť Bohu keď naša kultúra ospravedlňuje
sexuálnu nemravnosť?
Ak túžiš poznať odpovede na tieto otázky, nepremeškaj ďalšie
lekcie, ktoré budeme študovať v nasledujúcich týždňoch.

O autorovi a Precept Ministries

BOB VEREEN spolu so svojou manželkou Diane slúžia v Precept Ministries od roku 1991. Okrem iného stoja v službe vyučovania Božieho slova na mnohých konferenciách po celom svete. Vyučujú ľudí
o tom, ako študovať Božie slovo induktívnou metódou; taktiež stoja
v mentorskej službe vodcov na národnej úrovni v USA. Bob sa
podieľal na príprave a vydaní Induktívnej študijnej Biblii a napísal
alebo sa podieľal na písaní pracovných zošitov zo série 40. minút
induktívneho štúdia Biblie.
Misijnú spoločnosť Precept Ministries International založili Jack a Kay
Arthur v roku 1970 so sídlom v Chattanooga, Tenesee, USA. Začínali
so službou pre dorastencov a mládež; dnes je táto služba zameraná
na budovanie v Božom slove ako dorastencov, tak mládežníkov a
rovnako aj dospelých. Cieľom je, aby ľudia v Písme objavovali Božie
pravdy a boli zakoreňovaní v pravdách Písma.
Dnes je služba induktívneho štúdia Biblie rozšírená asi v 150 krajinách sveta vrátane Slovenska a tieto študijné materiály sú preložené do 70 jazykov.

Viac o medzinárodnom rozmere tejto služby na: www.precept.org
Viac o službe induktívneho štúdie Biblie v slovenčine na stránke:
www.preceptslovakia.estranky.sk

