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Selvom vi
er små, er vi
utrolig
værdifulde for Gud
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Komfrit nr. 8

Stjernehimlen
Ved du godt, hvor stor en stjerne
er? Den er MEGA stor. Den ser
ikke ud af meget, når man kigger
ud på himlen en mørk aften. Men
hvis man var tættere på, ville man
opdage, at alle stjernerne er lige
så store som vores sol. Faktisk er
nogle af stjernerne endnu større.
Så store at vores jord ligner en
lille perle ved siden af et stort hus.
Og så er der rigtig mange stjerner
i verden. Bare i vores galakse,
som hedder mælkevejen, er der
200.000.000.000 (200 milliarder
stjerner). Og vores galakse er bare
en lille bitte bitte del af alle universets stjerner.

Lille mig

Kong David så engang ud på stjernehimlen og synes bare det var så
fantastisk. Og så spurgte han Gud:
”Hvad er så et menneske, at du husker på det”. David følte sig nemlig
meget lille i forhold til Guds flotte
stjernehimmel.
Men David kendte faktisk godt svaret. Han sagde ”Du har gjort mennesket kun lidt ringere end Gud”.
Det betyder, at vi er det største, Gud

har skabt. Vi er slet slet ikke så
store som en stjerne – men selvom
vi er små, er vi utrolig værdifulde
for Gud. Vi er det vigtigste, Gud
har skabt. Gud elsker sine små
mennesker.

Gud kom til jorden

I Bibelen læser vi, at Jesus blev
født som en lille menneskebaby
i Betlehem. Men Jesus var også
samtidig Gud. Selvom Gud altså
har skabt alle de mange stjerner,
så blev han engang født som et lille
menneske. Gud rejste ikke ud på en
stor stjerne, men han valgte at blive
født på vores lille bitte jord. Og da
han blev født, blev han født som et
menneske. Det viser os, at David
har ret. Vi er meget mere værd end
alle stjernerne.
Hvor er det fedt, at Gud elsker os
mennesker så meget, at han blev et
menneske.

