Stádium poklesu

CESTA PŘEMĚNY MUŽE

Potřebuje spočinout v Božích příslibech a být modelem
plnosti/svatosti pro ostatní

Etapa růstu

Nedosáhl cíle: snaží se dále stoupat bez ohledu na
svědectví a pozvání, mělký (povrchní) muž.

Potřebuje dělat a dodržovat sliby k růstu

MUŽSKÁ
INICIACE
(v časných
“náctinách“
v rané
pubertě)
Nezbytná etapa
idealismu: Zdravý
mladý muž potřebuje zažít
zkušenost svojí vlastní síly a
možností. Nezbytný egocentrismus:
Ne zamilován do Boha, ale zamilován do
myšlenky být zamilován.
Povinnost, odpovědnost, tvrdá práce, odložený
požitek (odměna, radost), černobílé vidění
světa. Projevuje nezralou a potenciálně
nebezpečnou spravedlnost, i když je vážně
míněna a je šlechetná. Oběť je pro něj
důležitější, než milosrdenství. (Jan Křtitel,
mladí světci)

ROZHNĚVANÝ
MLADÝ MUŽ
Nikdy nepozná zkušenost
vlastní síly, dobroty nebo
potenciálu. (V některých
případech pozná začátek duchovní
cesty - časnou iniciaci – pokud v tom
může vidět Boha a pochopit svůj
hluboký smysl.) Normálně nastává jeho
negativní reakce.

VLASTNÍ
IDENTITA

Obsahuje pochopení
vlastních
hranic,
smysl sebe sama,
které
odpovídá
opuštění sebe sama:
"Zrno musí zemřít,
jinak zůstane jenom
obilným zrnem. "
Jan 12:24

KRIZE
VLASTNÍCH
OMEZENÍ
(věk 35-50)
Krize středního věku:
doba vnitřní ztráty smyslu,
někdy
doprovázená
zhroucením, rozpadnutím
se a "vypadnutím" proto,
aby osoba znovu získala
sílu a kontrolu nad sebou konfrontace s vlastními
limity, s paradoxem a
tajemstvím - s křížem. Už
obvykle
nefungují
hrdinská vítězství, ani
obvykle
nepomáhají.
Potřebuje
pokoru,
čestnost. Odhaluje ranný
pohyb od vlastní vlády
nad sebou k počátkům
Boží vlády nad sebou
samým.

ROZTRPČENÁ CESTA
Konfrontace ale ne osvícení, zranění se
nestanou svatými ránami. Stále hledá
něco, co by obvinil. Negativní a
cynický muž.

Potřebuje
duchovní vedení
směřování protože
pravidla už dále nefungují
ve svých starých formách.
Opouštění,
vzdávání
se
mnohého, důvěra, trpělivost,
vydání se, zřeknutí se, soucit,
temné noci boje, Abrahamova
cesta z toho co mám k tomu co
nemám. Konečně je dost jistý k
tomu, aby byl nejistý. Čas pro
znovuobjevení co je to vítězství
a úspěch. bolestné proniknutí a
důležitou chirurgii. Bolestně
předefinovává
úspěch
a
vítězství, oblékání si ducha
Kristova.,
velikonočního
tajemství. Nemůže dále falšovat
modlitbu, ale musí se modlit
aby přežil. Stíny jsou nejen
tolerovány,
ale
přijímány,
odpuštěny a viděny jako dar.
Zavržený kámen se stal
kamenem nárožním (1 Petr, 2:7)
Milosrdenství namísto oběti.

SVATÝ BLÁZEN
Boží milovaný syn, zralý
(něžný) děd, který může
udržet
paradoxy
pohromadě (v napětí)
protože Bůh to v něm
koná. Bůh je nakonec ten
který ho řídí, ovládá.
Návrat k jednoduchosti,
do zahrady, přechod od
odsuzování, a snahy o
moc
a
ovládání
k moudrosti.Být lidský je
důležitější než vlastní
obraz, úloha, síla, prestiž,
nebo majetek. Může vést,
být
partnerem,
nebo
následovat, je-li to třeba.
On to má všechno

