6. februára 2011

Naša zem a jej prach
Gen 1: 27 – 28, 2: 7 - 8, 15; Rim 8: 18 - 26
Zhrnutie
Antiekologickosť kresťanstva: Kresťanstvo sa negatívne podpísalo na súčasnej ekologickej
kríze tým, že príliš zdôrazňovalo metaforu človeka stvoreného na Boží obraz, ktorý má
prírode vládnuť a podmaňovať si ju. Výsledkom takéhoto postoja je vnímanie sveta, v
ktorom je človek v strede a ostatok stvorenstva je tu pre uspokojenie jeho potrieb. Je však
toto hodnoverný popis koreňov vychádzajúci z Gen 1-2?
Nevládne len človek, ale aj príroda: Štvrtý deň
odovzdáva Boh vládu nad časom, dňom a nocou slnku
a mesiacu. Zdá sa tak, že prírode je delegovaná časť
Božej vlády a tá je tak protipólom a partnerom človeku.
Človek nie je len na Boží obraz, ale je aj stvorený
z prachu zeme: Druhá kapitola Genesis doplňuje
celkový pohľad na stvorenie tým, že človek je stvorený
z prírody. Nie je len dychom Boha, ale aj prachom
zeme.

Korene
Na ranných bohoslužbách
v prvej polovici roka
listujeme prvými
kapitolami knihy Genesis
a dívame sa na korene
našej identity.

Človek nemá len vládnuť, ale aj chrániť: Človeku je
daný nielen príkaz vládnuť a podmaňovať, ale aj pracovať a chrániť, čo sú okrem iného
výrazy používané pre službu v chráme.
Človeka nespojuje s prírodou len tá istá hmota, ale aj ten istý Duch: V liste Rimanom sa
píše o stvorení, ktoré vzdychá a čaká na lepšiu budúcnosť. Takisto v nás vzdychá Duch,
ktorý sa za nás prihovára. Zdá sa, že rozdiel medzi človekom a ostatným stvorením nie je
kvalitatívny, ale kvantitatívny. Človek je taký istý ako všetko ostatné tvorstvo, len si svet
viacej uvedomuje a tak má za úlohu správať sa ako pokorný a súcitiaci kňaz v najkrajšom
Božom chráme.
Otázky
• Čo si myslíš o tom, že kresťanstvo stavia človeka do stredu dania a tomu je všetko
podriadené? Aký je tvoj prístup k prírode?
• Ako na teba pôsobí skutočnosť, že prírode je v Biblii dané vládnuť ešte pred
človekom? Čo to môže znamenať napr. pre hypotézu evolúcie?
• Ako by si inými slovami popísal túto rozpoltenosť človeka stvoreného Božím
dychom z hliny zeme?
• Ako môžeš chrániť stvorenstvo vo svojom každodennom živote? Akú zmenu
životného štýlu si to vyžaduje?
• Aký postoj a pocit v tebe vyvoláva veta, že nie sme v ničom zásadne iní ako ostatné
stvorenie? K akému životnému štýlu to vedie?
Aplikácia
Začni každý deň nasledujúceho týždňa tým, že sa uvidíš ako súčasť celej veľkej prírody.
Urob niečo, čo by ti pripomenulo toto spojenie so zemou, ktorej si len prachom.
Modli sa a premýšľaj, ako konkrétne môžeš zmeniť svoj životný štýl tak, aby lepšie
vyjadroval tvoje skutočné korene?
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