23. januára 2011

Rovnosť muža a ženy
Gen. 1: 26 – 27, Gen 2: 18 – 25, Deut. 24: 1 – 4, Gal 3: 24 - 25
Téma - Rovnosť ženy a muža
Každý si sám o sebe niečo myslí, má predstavu o tom, kto je. Každý má povedomie
svojej identity. Súčasťou tejto identity je naše rodové určenie – sme mužovia, sme
ženy. Čo to znamená? Dívame sa na seba cez okuliare, ktoré nám na nos nasadila naša
kultúrna tradícia. Tieto stereotypy nás môžu zväzovať a deformovať naše vzťahy.
Pozrime sa do knihy Počiatkov –In principio – k princípom na svoju identitu, ako
nám ju v prorockých obrazoch zjavuje Boh.
Korene
Zhrnutie
Na ranných bohoslužbách
Človek – Adam je muž - žena : Trojjediný Boh
v prvej polovici roka listujeme
stvoril človeka ako svoj obraz, Dvojjediného
prvými kapitolami knihy
človeka – muža – ženu. Tí sa stávajú jedným
Genesis a dívame sa na korene
telom v treťom – v dieťati.
našej identity.
Adam znamená vzatý zo zeme – Človek –
v pomnožnom tvare, teda ľudia; čiže kolektívny
človek. Ešte nie je ani mužom ani ženou.
Človek potrebuje pomoc vo svojej samote. Žije vo svete nerovných vzťahov: Boh je
nekonečne väčší než on, Adam mu nie je rovný. Vo vzťahu k prírode je zas človek nad
zvieratami, nie sú si rovní. Boh rozdeľuje Adama na muža a ženu – Tvorí mu pomoc
v jeho samote: musí byť iná, odlišná, no zároveň rovná. Tu je podstata muža a ženy,
obraz Boha – Odlišnosť v rovnosti.
Hriech porušil Boží obraz v človeku. Vniesol do pôvodnej jednoty v rovnosti kliatbu
panovania muža nad ženou. Muž si berie ženu ako majetok, vlastní ju, má toľko žien,
koľko si môže dovoliť, keď sa mu žena znepáči, môže ju na základe prepúšťacieho
listu podľa Mojžišovho zákona prepustiť.
Nebolo tak od počiatku – hovorí Ježiš, ktorý žene vracia jej rovnosť s mužom. Máriu
nechá sedieť medzi svojimi učeníkmi, hoci jej to patriarchálna tradícia zakazuje. Pavel
hovorí, že už nie sme pod zákonom a v Kristovi už niet otroka ani slobodného, muža
ani ženy, ale všetci sú v Kristovi jedno.
Otázky
Ako chápeš postavenie muža a ženy v manželstve a v spoločnosti? Neprechovávaš i ty
vžité predsudky, že žena je predsa len čosi menej než muž? Ako žijete svoje vzťahy
v manželstve: ako rovný s rovným, alebo v zápase o vzťah nadradenosti a
podradenosti? Znamená pre vás, ako rodičov, syn viac než dcéra?
Aplikácia
Ako manželia si nájdite čas a premýšľajte, či nie je váš vzťah deformovaný
predstavami o nerovnosti muža a ženy.
Čo by ste mohli urobiť v tom, aby sa vaše manželstvo stalo partnerstvom dvoch
odlišných, no rovnocenných – muža a ženy, ktorí spolu tvoria celok človeka – obrazu
Boha.
Ako Cirkevné spoločenstvo premýšľajme o tom, či naša kultúra nevytláča ženu do
vedľajšej pozície.
Čo by sme mohli urobiť preto, aby naše spoločenstvo nieslo na sebe viac Obraz Boha,
aby bolo v Kristovi – kde niet „muža a ženy“, lebo všetci sme jedno v Kristovi.

