Pierwszy opis stworzenia człowieka
Rdz 1, 24 - 2, 4a - pierwszy opis stworzenia człowieka

Fundament ignacjańskich ćwiczeń czyli zasada pierwsza i podstawowa zaczyna się od słów : "Człowiek po to jest stworzony aby Boga Pana naszgo chwalił, czcił i Jemu służył a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu dla którego jest on stworzony. Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu. A znów w całej tej mierze, winien się od nich uwalniać w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu. I dlatego trzeba nam stać się ludźmi wolnymi, nie robiącymi różnicy w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych". (CD 23)

W Fundamencie ćwiczeń mówi się o człowieku jako o bycie stworzonym. Pierwsze słowa Fundamentu przedziwnie współbrzmią z pierwszymi stronnicami Biblii, gdzie też mowa jest o człowieku jako stworzeniu. I dlatego na dzisiejszą pierwszą i drugą medytację weźmiemy sobie fragmenty biblijne opowiadające o stworzeniu człowieka. Na pierwszych stronnicach Biblii znajdujemy dwa opisy stworzenia człowieka. Na pierwszą medytację weźmiemy sobie pierwszy opis stworzenia człowieka: Księga Rodzaju 1, 24 - 2, 4a.

Możemy sobie na początku tej medytacji wyobrazić tę scenę stwarzania, wiedząc jednak, że Biblii nie chodzi o jakiś opis naukowy stworzenia czło-wieka. Nie to, co my określamy mianem opisu naukowego, dla Biblii jest naj-istotniejsze. To współczesna cywilizacja, ta zwłaszcza od Oświecenia, ta o-parta na "szkiełku i oku" wmówiła w nas, że to co naukowe, to jest najisto-tniejsze. Ale jednocześnie ta współczesna cywilizacja pokazała, do jakich potwornych rzeczy można wykorzystać naukę. Dla Biblii, nie to co my rozu-miemy jako opis naukowy jest więc najistotniejsze. Biblia pod przykrywką prostego obrazu chce przekazać pewne prawdy niezmienne, uniwersalne. 

Mamy tutaj do czynienia z szóstym dniem stwarzania. W spojrzeniu na ten szósty dzień stwarzania, musimy się wyzwolić od naszego rozumienia dnia. Dla Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat, jak jeden dzień. I o takie rozumienie biblijnego dnia tutaj chodzi. Nie zaś o takie kurczowe obowiązujące dziś rozumienie dnia. W dniu piątym Bóg stwarzał ryby i ptaki, a więc to, co żyje w wodach i to co żyje w powietrzu. W dniu szóstym Bóg stwarza zwierzęta lądowe i człowieka, a więc to, co żyje na suchej ziemi, na stałym lądzie.

Znajdujemy już tu cenną wskazówkę antropologiczną mówiącą o sensie ludzkiego bytu. Człowiek jest tym niepowtarzalnym misterium, tą niepowtarzalną tajemnicą, rozpiętą między dwoma biegunami. Jakie są to bieguny? Jest on stworzony z jednej strony na końcu dzieła stworzenia, stworzony jako ostatnie ze stworzeń, umieszczony na szczycie dzieła stworzenia. Stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. A więc posiadający uprzywilejowany kontakt z Bogiem. To jest ten biegun pierwszy. A jaki jest biegun drugi? Ten człowiek jest stworzony w tym samym dniu, co zwierzęta lądowe. Zauważmy: nie ma oddzielnego dnia na stwarzanie tylko człowieka. Bóg stwarza człowieka w tym samym dniu, w którym stwarza zwierzęta. Co więcej, nie ma specjalnego błogosławieństwa zarezerwowanego tylko dla człowieka. Człowiek otrzymuje to samo błogosławieństwo, które dzień wcześniej otrzymały ptaki i ryby. W w. 21-22 powiedziane jest: "Bóg widząc, że były dobre pobłogosławił je (ptaki i ryby) słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się». Do człowieka zaś rzekł: "Po czym Bóg im błogosławił mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się abyście zaludnili ziemię»"(Rdz 1, 22. 28). To samo w swojej wymowie błogosławieństwo powiązane z darem płodności. 

To jest charakterystyczny sposób wyrażania prawdy w mentalności semickiej. Jeżeli chce się opisać rzeczywistość bardzo rozległą, bardzo złożoną, podaje się dwa ekstremalne punkty tej rzeczywistości. Człowiek jest tą złożonością, której opisanie byłoby trudne w całości. I dlatego podaje się dwa skrajne bieguny tego misterium którym jest człowiek. Człowiek stworzony jako ostatnie ze stworzeń, najważniejsze, najistotniej-sze ze stworzeń i człowiek, który umieszczony jest w procesie stwarzania w szóstym dniu, stwarzany w tym samym dniu, w którym stwarzane są zwierzęta. 

To mówi nam wiele już na temat tego, co jest najbardziej fundamentalnym powołaniem człowieka. Powołaniem człowieka jest po prostu być narzędziem jedności między tymi dwoma dążeniami, między tymi dwoma ukierunkowaniami. Jest jedna tendencja, która popycha człowieka w kierunku Boga i druga tendencja, która sprowadza go w kierunku zwierząt. To jest to fundamentalne powołanie człowieka i to jest tragizm tego powołania. I to jest jednocześnie wskazanie, że ludzki byt nie może być pojęty w sposób spłycony, uproszczony, schematyczny. Błędem byłoby patrzenie na człowieka tylko jako na obraz Boga, ale błędem byłoby też dopatrywanie się w człowieku tylko zwierzęcia. Człowiek ma w sobie coś z Boga i coś ze zwierzęcia. Jesteśmy uczynieni do życia w Bogu, do życia z Bogiem, do życia na obraz i podobieństwo Boże, ale  tylko o ile uświadomimy sobie, że uczynieni zostaliśmy w tym samym dniu, co zwierzęta. 

Powiedziałem wam, że człowiek jest ostatnim ze stworzeń.  Tak, czło-wiek jest ostatnim ze stworzeń, ale i nie ostatnim. Dzieło stworzenia nie kończy się bowiem na człowieku. Po szóstym dniu, w którym Bóg stwarza zwie-rzęta i człowieka, Bóg powołuje do istnienia dzień siódmy, ostatni dzień tygodnia, dzień, który dopełnia dzieła stworzenia. I mówiąc najprościej człowiek stworzony jest po to, by wszedł w ten siódmy dzień, dzień wielbie-nia Pana, dzień oddawania Mu czci. Ten siódmy dzień jest uprzywilejowanym dniem, w którym uznaje się, że to Bóg jest Panem, że On jest Bogiem, nie człowiek. I człowiek stworzony jest po to, by w ten siódmy dzień wszedł, dzień wielbienia Pana. Możemy tutaj dostrzec, jak przedziwnie tekst biblij-ny współbrzmi z tym, o czym mówi na początku Fundamentu Ćwiczeń św. Ignacy. Św. Ingacy mówi: "Człowiek po to jest stworzony, by Boga, Pana naszego chwalił, czcił i Jemu służył...". Biblia zdaje się mówić: człowiek po to jest stworzony, by wszedł w siódmy dzień, dzień wielbienia Pana.

Wczytując się w ten pierwszy opis stworzenia człowieka postarajcie się postawić sobie kilka pytań, problemów i nad nimi w tej pierwszej medytacji głębiej się zatrzymać. 
- Po pierwsze, jak przeżywam moje człowieczeństwo?
- Jak przeżywam to szczególne napięcie między światem Boga i światem zwierząt? Która tendencja, które dążenie we mnie dominuje? Czy ta popycha-jąca mnie w kierunku Boga, czy też ta, która jakoś każe mi funkcjonować mniej więcej na takim poziomie, na jakim funkcjonują zwierzęta?
- Jakie okresy w moim życiu były zdecydowanym uznawaniem prymatu Boga, a jakie moim schodzeniem do poziomu zwierząt?
- Czy jestem świadomy tego, że stworzony zostałem na obraz i podobieństwo samego Boga, że jestem podobny do Boga i co to w praktyce oznacza?
- Czy jestem świadom tego, że zostałem stworzony po to, by wejść w ten siódmy dzień, dzień wielbienia Pana, by odtąd całe moje życie było tym siódmym dniem, dniem wielbienia Pana? "Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją". - I czy chcę, aby ten szczególny czas rekolekcji był trwającym osiem dni tym siódmym dniem, dniem wielbienia Pana? 
To tylko niektóre z problemów, spraw, które mogą zaistnieć w waszej modlitwie podczas tego pierwszego czasu modlitwy.

