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Księga Rodzaju przedstawia świat jako miejsce piękne, ciche i spokojne,
w którym czas płynie wolno, a po sześciu dniach ciężkiej pracy każdemu należy się
odpoczynek. Obserwując otaczającą mnie rzeczywistość muszę się jednak bardzo
postarać, by uwierzyć, że tak to kiedyś wyglądało…
Dzisiejszy świat pod wieloma względami różni się od jego biblijnej wizji,
chociaż trzeba od razu zaznaczyć, że nie wszystkie zmiany zasługują
na jednoznacznie złą ocenę. Krajobraz nie jest już dziewiczy, na każdym kroku
dostrzegamy w nim zmiany uczynione ręką człowieka. Po widnokrąg ciągną się
budynki, ulice i linie energetyczne. Roślin i zwierząt jest niewiele, częściej widzimy
samochody i samoloty. Powietrze i woda są w różnym stopniu zanieczyszczone,
słońce stanowi nie tylko źródło drogocennego ciepła, ale też złowrogiego
promieniowania, zaś blask nocnych latarni skutecznie tłumi światło gwiazd.
Ludziom od dawna nie wystarcza ujarzmianie przyrody, starają się dominować
nad słabszymi od siebie, łatwiej im niszczyć niż budować. Dla wielu siódmy dzień
tygodnia nie jest też okazją do wypoczynku, ale kolejną dobą ciężkiej pracy
lub nauki.
Oczywiście, nie wszystko przypomina Mordor. Wystarczy oddalić się
od miasta, by móc odetchnąć znacznie świeższym powietrzem, napić się czystej
wody ze strumyka, schronić przed słońcem w cieniu starych drzew, zasłuchać
w śpiewie ptaków, czy usnąć pod sufitem z gwiazd. W takich okolicznościach
biblijna wizja świata staje się prawie namacalna, a przez to znacznie bardziej
wiarygodna. Z drugiej strony, brak samochodów i samolotów, które pozwalają nam
na szybkie pokonywanie dużych odległości, nieobecność zasilanych prądem
urządzeń, czyniących naszą pracę, naukę i codzienne życie znacznie łatwiejszymi,
czy też brak barier chroniących nas przed dziką fauną i florą, to cechy obrazu
pięknego, ale i trochę przerażającego.
Stwórca w ciągu sześciu dni dał nam dobry świat, w którym jednak bałbym
się żyć, a już na pewno częściej bym się nudził. Rzeczywistość, która nas otacza,
zazwyczaj nie wygląda tak pięknie, choć nie we wszystkim jest gorsza. Wymaga
wielu poprawek, ale w końcu stworzono nas na podobieństwo Boga. I, jeśli tylko
trochę zwolnimy, będziemy mieć więcej, niż tydzień…

