Rejsefakta og viden om …

Mennesket – kronen
på skaberværket
Verden har netop været vidne til det mest fantastiske skue: universets skabelse. Det vil dog sige, at det kniber lidt med vidner bortset fra Skaberen
selv. Da sker det. Mennesket bliver skabt i Guds billede.
Hele universets skabelse peger hen imod denne begivenhed. Det er
simpelthen kronen på værket. Gud giver mennesket liv. Han puster livsånde
i det døde ler og skaber mennesket på en helt fantastisk måde. Gud har
villet det enkelte menneske fra jordens begyndelse, hvor vi sættes ind i et
forhold til ham og til alt det andet skabte. Gud kender navnene på hvert
af de 6 milliarder mennesker på jordkloden. Ja, kender hvert menneskes
liv og tanker. Han ved, hvad du er ked af. Han ved, hvad du glædes over.
Han ved, når du har ondt i lilletåen. Han har sat dig over alt andet af det
skabte, for lige præcis du er villet af ham. Fantastisk og ubegribeligt!
Gud er ikke blot den, der har sat tingene i gang og givet os livet. Han
er mere end det. Han er stadig den skabende Gud, der ikke lader sine
skabninger være alene. Han skaber vort liv også i dag. Vi kan ikke leve et
øjeblik uden ham. Er du klar over, hvor afhængig du er af Gud? Han alene
holder dit liv i sine hænder og giver dig livet, fordi han elsker dig? Hvor
ubegribeligt!
Det er fantastisk, at Gud, der har skabt hele universet, alt det smukke,
tænker evighedstanker om dig og mig. Wow!

Tak, at du har skabt alt, Gud! Jeg fatter slet
ikke, hvordan du gør. Hjælp mig til at elske
det skabte – også mig selv.
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Jeg – en Guds skabning

»Så de ligner os …«
Skabt i Guds billede. Tænk, at jeg ligner Gud! Ja, nu må jeg vist gerne
rødme og sige: »Synes du det?« Det kan sandelig være meget svært at
forstå, når man ser sig selv i spejlet om morgenen. Det skal ikke opfattes
sådan, at Gud også har kommunefarvet hår og en skæv næse.
Vi mennesker er en begrænset gengivelse af den ubegrænsede Gud.
Noget af Guds væsen blev lagt ind i os. Mennesket adskiller sig her fra
resten af skaberværket. I og med vi bærer Guds billede, er vi først og fremmest orienteret opad mod Gud, ikke nedad mod resten af skaberværket.
Vi har en identitet, kan tænke, tale, udtrykke os kreativt, vise kærlighed
osv. Det betyder, at vi er noget særligt, men samtidig også, at vi altid må
hente vor betydning her: at vi er skabt i hans billede. Menneskets herlighed
er en afglans af den treenige Guds herlighed, ligesom månens lys er en
afglans af solens.
Vi er utrolig betydningsfulde. Sådan ser Gud på dig lige nu. Det skal
du vide på denne dag: Din grundlæggende værdi kan ingen tage fra dig.
Uanset hvad du tænker, hvad du siger, eller hvad du bruger livet til. I Guds
øjne vil du for altid have uendelig værdi. For du er hans skabning for altid;
skabt i kærlighed. Og sådan ved du nu også, at Gud ser på dine medmennesker. Så har de også uendelig værdi, uanset om de er for grimme, for
kiksede, for gamle, for små eller forældre …

»Gud skabte mennesket i sit billede; i
Guds billede skabte han det, som mand og
kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede
dem …« (1 Mos 1,27).
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