Kto je človek?
Úvod
Žalm 8; Hebrejom 2: 5-9

Človek len trochu menej ako duchovné bytosti
Zrejme ako takmer každý človek v určitom okamihu života si aj Biblia v tomto žalme kladie jednu
z najzákladnejších otázok života: Kto je to človek? Kto je človek, ktorý v sebe spája slabosť a krehkosť
a možnosť ovplyvniť beh nášho sveta? Žalm 8 je tak osobitným komentárom k prvým kapitolám
Biblie. Pozrime sa naňho bližšie.



Čo sa tu rozpráva o vesmíre, hviezdach, slnku, mesiaci?
Čo sa tu rozpráva o človeku? Čo to znamená byť korunovaný slávou a dôstojnosťou?

Človek sa touto korunováciou stáva len o niečo menší ako duchovné bytosti ako je Boh alebo anjeli.
Človek je tak Bohu do určitej miery partnerom. Človek je niekto, ako sme počuli vo vianočnej
rozprávke, kto sa Bohu najviac podobá.
Človek ako vládca tvorstva
Druhý rozmer žalmu sa týka nášho vzťahu k svetu, do ktorého sme boli postavení. Tu autor týchto
slov vymenováva rôzne živočíchy, ktoré boli stvorené v prvých šiestich dňoch Genesis. Začína
domácimi zvieratami, pokračuje cez divú zver, vtáky až po rôzne druhy rýb – teda od tých, ktoré
človek ľahko dokáže skrotiť až po tie, ktoré mu najľahšie unikajú. Všetko je však dané človeku, tak
povediac, pod nohy.


Čo obrat „pod jeho nohy“ môže znamenať? Ako sú zvieratá, rastliny a neživá príroda
podriadené človeku?

Človek tam má zodpovednosť hore aj dole. Má kapacitu pre vzťah s Bohom nad nami a má aj
schopnosť pozitívne ovplyvniť prostredie pre tých, ktorí sú nám symbolicky zverení do našej
starostlivosti.
Človek ako zbraň proti nepriateľom
V tomto krásnom vesmíre, kde má človek spravodlivo a múdro vládnuť, nie je všetko v poriadku. Tak
ako na začiatku Biblie, tak aj tu, zrazu nečakane stretávame nejakého nepriateľa. Ten nepriateľ, ktorý
horí pomstou, môže byť umlčaný, no zbraň, ktorou je umlčaný je mimoriadne zvláštna. Má ísť o ústa
detí a dojčiat. O čo ide?


Čo symbolizujú dojčatá? V čom sú mimoriadne?

Ústa dojčiat, ktoré pijú mlieko, symbolizujú život a bezbrannosť. Sú nádejou.


O čom hovorí Gen 3: 15? Ako mu rozumieš?

Hebrejský text tu hovorí o nepriateľstve bez označenia víťaza. Žalm 8 však naznačuje, že víťazom
bude bezbranné dieťa.

Ježiš ako pravý človek
Pisateľ listu Hebrejom predstavuje celkom revolučnú interpretáciu žalmu 8. V súlade s oným bojom
medzi zlom a dobrom, v strede ktorého stojí človek a kde nádej na víťazstvo je v každom
novonarodenom dieťati, sa autor listu Hebrejom zameriava na celkom opomenutý detail žalmu. Kto
je človek, že naňho pamätáš, syn človeka, že sa ho ujímaš?





Kto je podľa autora listu Hebrejom dieťaťom, ktoré umlčí nepriateľa?
Ako sa to stalo?
Keďže príkladom skutočného človeka je tu Ježiš, ako máme žiť my?
Aký má byť náš vzťah s Bohom? Aký má byť náš vzťah k stvorenstvu? Aký má byť k našim
nepriateľom?

...................................................................................................................................................................
Dnes začíname novú sériu, ktorá nadväzuje na tie, o ktorých sme už rozprávali. Na začiatku roka sme
sa pozerali na to, kto je Boh a v obrazoch o ňom sme sa snažili nájsť niečo o jeho charaktere. To nás
priviedlo až k Ježišovi, lebo Boh sa zjavuje predovšetkým ako človek. Ježiš je Boh aj človek a to nás
opäť vedie k človeku.

Hľadajme teda odpovede na otázky kto je človek. Sme totiž všetci stále na ceste. Sláva a vznešenosť je
podľa listu Hebrejom stále ešte pred nami. Kristus, ten pravý človek je naším sprievodcom. Poďme sa
teda od neho učiť ako má vyzerať náš vzťah s Bohom aj s tými, ktorí s nami tvoria túto krásnu,
nádhernú, no krehkú planétu Zem.
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