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Dziękuję Ci, 
że mnie stworzyłeś 

tak cudownie.
Psalm 139,14
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Cudowne stworzenie
Po stworzeniu wszechświata – ziemi i nieba, słońca, 
księżyca, gwiazd i wszystkich istot żyjących – Bóg stworzył 
człowieka. Ulepił go z prochu ziemi i ukształtował tak, 
by człowiek był do Niego podobny. Stworzył mężczyznę 
na swój obraz. Potem tchnął w Adama tchnienie życia 
i człowiek stał się istotą żywą. Adam został cudownie 
stworzony przez doskonałego Boga. Bóg był zadowolony 
ze wszystkiego, co stworzył, bo widział, że było dobre. 
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Adam mieszkał w pięknym ogrodzie Eden, ale Bóg widział, 
że nie powinien być sam. Zesłał więc na Adama głęboki sen. 
Z jednego z żeber Adama stworzył kobietę i przyprowadził ją do niego. 
Była wspaniałą istotą – doskonałą tak jak Adam. „Och! Ona jest taka 
jak ja!” – zawołał Adam i dał jej na imię Ewa. – Księga Rodzaju 1,1–27 i 3,20

Nie tylko Adam i Ewa zostal i stworzeni 
tak cudownie. Ty także! Zosta łeś 
stworzony doskonale - na obraz 

i podobieństwo doskona łego Boga.
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Nie lękaj się, 
bo jestem z tobą. 

Księga Izajasza 43,5


