
Komfrit nr. 16

Kender du ordet ”unikt”? Det bety-
der, at noget er helt specielt, en ting 
der kun findes én af. 
Bibelen fortæller, at vi er skabt 
unikt – men hvad betyder det? Det 
betyder, at du og jeg er skabt på en 
helt særlig måde af Gud. Vi er hver 
især helt specielle, og der er kun én 
som dig – eller mig – i hele verden! 
Er det ikke vildt at tænke på? 
Men hov, kender du nogen som 
er tvillinger? Er de mon også helt 
unikke? JA! For selvom de ligner 
hinanden udenpå, har Gud skabt 
dem unikt, og de er forskellige in-
deni, de føler og tænker forskelligt.

Gud kender os
Bibelen fortæller også, at Gud ken-
der os – hver eneste pige og dreng. 
Han siger ”før du blev født, kendte 
jeg dig”*. Gud kender dig, og han 
ved, hvad du tænker på, og hvordan 
du har det. For han har skabt dig 
lige præcis sådan! 
Gud har skabt mennesker – som 
dig og mig – så vi ligner ham. 
Gud har skabt os, så vi kun er lidt 
ringere end ham, han har også 
givet os ære og værdighed. Når vi er 
hans børn, er vi også en del af hans 
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kongelige hus. Han har skabt os, så 
vi ikke ligner dyrene, men derimod 
givet os ansvar for at passe den 
smukke jord og alle dyrene han har 
skabt.**

Du er vigtig
Har du prøvet at lave et puslespil, 
og så mangler der en brik? Det 
er bare ikke sjovt! Det er vigtigt, 
at alle brikkerne til et puslespil 
er der, for at billedet bliver flot. 
På samme måde er du og jeg lige 
vigtige i Guds puslespil. Du er den 
helt rigtige til netop den opgave, 
Gud har til dig. Og jeg er den rigtige 
til min opgave.
Gud har skabt dig, præcis som du 
er, fordi han ønskede, at sådan 
skulle du være. Du er noget helt 
særligt for Gud og noget helt sær-
ligt for de børn og voksne, du møder 
på din vej. Gud siger også, at han 
elsker os lige højt – uanset hvordan 
vi er skabt – fordi vi er Guds børn!

*Jeremias’ bog kapitel 1 vers 5
** Salme 8 vers 6-8
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