HjemVejen for juniorer

Du er værdifuld

bøn
Kære Gud
Tak, fordi vi ikke er blevet til ved en tilfældighed, men
fordi du vil, at vi skal være til. Tak, fordi hver eneste
af os er fantastisk skabt af dig. Tak, fordi hvert eneste
menneske er uendelig værdifuldt.
Amen.

Helt unik
Der findes over 7 milliarder mennesker på jorden. Og
alle har sit helt eget fingeraftryk. Det kan minde os
om, at for Gud er vi ikke bare en flok mennesker. Han
kender og elsker hver eneste af os. For han har skabt os.

Mal med en tush på en finger og lav et fingeraftryk
her på papiret. Få de andre i din familie til at gøre det
samme. Hvordan ligner jeres fingeraftryk hinanden?
Hvordan er de forskellige?

skabt i guds billede 		
tekst		
1 Mos 1, 26 - 1 Mos 2,25
Kernevers
Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det,
			
som mand og kvinde skabte han dem (1 Mos 1,27)
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snak
› Hvad betyder det, at vi er skabt i Guds billede?
Hvordan ligner vi Gud?
› Synes du, at du er fantastisk skabt? Tænk over, at
for Gud er du helt, som du skal være.
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Et menneske består overordnet af seks ting: Vand, kalk,
kulstof, svovl, salt og jern. Ting, som man kan købe for
under 200 kr.
Betyder det så, at et menneske er 200 kr. værd? Nej, for
et menneske er så meget mere! Det er evner, tanker,
følelser, personlighed og meget mere.
Bibelen fortæller, at Gud har skabt os. Derfor er vi
uendelig meget værd for Gud. Han elsker os højere, end
vi forstår. Og vi er skabt helt fantastisk, for Gud har
skabt os, som han ønsker, vi skal være. Og Gud laver
aldrig fejl.

