6. marca 2011

Porušenosť človeka
Gen 3: 1-7, 20-24; Deut 30: 19; Žalm 51: 1-10
Úvod
Dnes sa poslednýkrát rozprávame o princípoch, ktoré, aj keď starodávne, ovplyvňujú náš
život dnes. Príbeh o ľudskom zlyhaní je príbehom o ľudskej túžbe po naplnení obrátenej
zlým smerom. To, čo sa nám stáva dnes a denne v rôznych obmenách.
Smrť
Kto klame a kto hovorí pravdu? Príbeh o páde
človeka je napísaný tak, že môžeme byť ľahko zvedení
aj my, a tak musíme čítať pozorne. Na prvý pohľad to
totiž vyzerá, že je to had, ktorý hovorí pravdu. Ľuďom
sa skutočne otvoria oči a zdá sa, že poznajú dobré aj
zlé. Naopak, nič sa nesplní z Božích slov, že ľudia po
zjedení zo stromu poznania „určite zomrú.“

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

Aká smrť? Možno, že toto pozoruhodné vyústenie deja
nás má upozorniť na to, že veci majú hlbší význam.
Možno, že ide o inú smrť ako o fyzické zlyhanie srdca.
Možno ide o postupné odumieranie, polčas rozpadu
v rôznych oblastiach môjho života. Úplne presne to totiž zodpovedá našej skúsenosti. Keď
zlyháme, nepadneme hneď mŕtvi k zemi, ale niečo hlboko v nás sa poruší.
Život
Vnímavosť a nádej: Skutočnosť, že po každom zlyhaní nie je hneď koniec všetkého, má
minimálne dva dôsledky. Na jednej strane nás to vedie k uvedomeniu si dôležitosti
vnímavosti, lebo práve preto, že trest neprichádza hneď, hriech nie je vždy ľahko
rozoznateľný. Na druhej strane nám to dáva nádej, lebo život, a nie smrť, môže mať
posledné slovo.
Potreba oblečenia: Muž a žena sa po previnení intuitívne prikrývajú. Aj Boh túto potrebu
vníma, len vymieňa nedostatočné figové listy za koženú suknicu. Prvá krv je tak preliata
Božou rukou, aby naznačil vážnosť aj riešenie ľudskej viny.
Otázky
 Pozorne si prečítaj Gen 3. Pozri sa na to, čo hovorí Boh a čo had a ako sa ich
predpovede napĺňajú. Skús prísť so svojím vysvetlením tohto paradoxu.
 Akú smrť zažívaš teraz vo svojom živote? Týka sa tvojich vzťahov, tvojich hodnôt,
postojov, činov?
 Čo môžeš robiť pre to, aby si rozoznal hriech vo svojom živote, keď vieš, že nie je
vždy ľahko rozoznateľný? Aké situácie alebo zvyky ti v tom môžu pomôcť?
 Ako na teba pôsobí Božie prikrytie ľudského previnenia?
 Ktoré veci potrebuješ Bohu vyznať práve teraz?
Aplikácia
Skús skončiť každý deň nasledujúceho týždňa inšpekciou práve skončeného dňa. Kde sa
smrť ako dôsledok previnenia dotkla tvojho života? V čom potrebuješ prikrytie Božou
milosťou, ktorá k nám prichádza vďaka Ježišovi Kristovi?
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