IntelliMen uitdaging #16
Begin niet, voordat u uitdaging #15 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1
Uitdaging: Maak een verbond met uw ogen en beloof om niet lustig te kijken en handelen jegens vrouwen.
Toelichting: Ok, misschien is dit de moeilijkste uitdaging tot nu toe. Veel harder dan Uitdaging #11 — twee keer harder zelfs. De kwestie is
dat de ogen van mannen gericht zijn op vrouwen, vooral jonge en aantrekkelijke vrouwen. Maar dat is niet een probleem. Er zijn goede
redenen waarom God ons zo heeft gemaakt. Mannen zouden misschien nooit achter vrouwen aangaan als zij niet tot hen aangetrokken
waren, dat zou weer geen huwelijk of kinderen betekenen. Het menselijk ras zou verdoemd zijn tot uitsterving. Dus, het bestaan van deze
aantrekkingskracht heeft een natuurlijke reden. Het probleem zit hem in het gebrek aan zelfcontrole en discipline
Wanneer een man naar een vrouw kijkt, die niet zijn vrouw is, met verlangen of lust, dan maakt hij het leven ingewikkelder voor zichzelf:
• Zijn aandacht is afgeleid van belangrijkere zaken (autorijders kunnen dit bevestigen)
• Hij geeft toe aan onzuivere gedachten
• Hij begint vrouwen enkel als objecten voor plezier te beschouwen
• Hij toont disrespect tegenover die vrouw
• Hij creëert jaloezie in zijn vrouw of vriendin
• Hij is een slecht voorbeeld voor zijn kinderen en degenen die naar hem opkijken
• Hij creëert slechte gewoonten als masturbatie en pornografie
Het probleem is zó serieus dat de Here Jezus Zelf de noodzaak ervan inzag om hier iets over te zeggen:
“Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd” (Matteüs 5:28).
Maar zelfs vóór Jezus daar iets over zei, stelde Job, die een vrouw en dochters had, de volgende oplossing vast om dit probleem te
overwinnen:
“Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?” (Job 31:1).
U kunt dus zien dat dit probleem heel oud is. Merk op dat de vrouwen in die tijd van hoofd tot voet bedekt waren in gewaden die praktisch
alles bedekten. De manier waarop vrouwen zich vandaag de dag kleden, maakt het bijna onmogelijk om niet naar hun te kijken. (Als
vrouwen dit lezen – ja, ik weet dat vrouwen onze taken bespioneren… maken jullie jullie niet druk, jullie kunnen hiermee doorgaan – als
het mogelijk is, werk dan mee en maak dingen niet moeilijker voor christelijke mannen… Doe jullie best om jullie discreet te kleden. Dit
is maar een verzoek.)
“Bijna onmogelijk” betekent niet onmogelijk. U kunt uw ogen trainen om weg te kijken, zoals een bal die op de paal komt en terug
stuitert. Er werd bijna een goal gescoord, maar de bak kwam op de paal en stuiterde weg. Met andere woorden, u kunt opmerken dat u
naar een vrouw keek, maar zodra u het zich realiseert, kijk dan ergens anders naartoe. Het vereist wat training, maar het werkt.
Dit is dus uw taak voor deze week. Kunt u het doen? Tenminste één week? Maak een verbond.
Notebook: Schrijf deze verzen in uw notebook. Lees ook Genesis 39 en maakt notities over wat u hebt gelezen.
Officiële buddy: Praat met uw buddy over deze taak, als één man tegenover een andere. Praat over dit probleem en wat jullie beiden er
tegen hebben gedaan.
Plaatsing: Nadat u deze taak heeft voltooid, en alléén nadat u deze taak heeft voltooid - plaatst u uw ervaring over deze Uitdaging op de
IntelliMen Facebook of Twitter-pagina (dus niet op uw eigen pagina) met deze tekst:

IntelliMen uitdaging #15 klaar: Deze ervaring was... (Voeg uw eigen gedachten en conclusies over deze uitdaging toe. En vergeet niet om
#IntelliMen_NL te gebruiken).
Links:
www.facebook.com/IntelliMenWorld
www.twitter.com/intellimenworld (wanneer tweeten, gebruik @intelliMenworld)
Verificatie checklist
☐ Ik heb een verbond met mijn ogen gemaakt: Ik zal niet lusten naar vrouwen
☐ Ik las Genesis 39 en heb mijn overpeinzingen in mijn Notebook geschreven
☐ Ik sprak met mijn partner over de uitdaging
☐ Ik heb een commentaar op Facebook/Twitter geplaatst

