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Du är

Ditt dops Gud säger inte: Du är värdelös. Om du vore det skulle han inte ansett det lönt att sända Jesus för att rädda dig. Korset
beviset på att du är älskad. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare (Rom 5:8).

Han säger inte att du är värdelös. Han säger:
Du är så dyrbar i mina ögon,
så högt aktad och så älskad av mig (Jes 43:4).

Dyrbar! Aktad! Älskad!
Kanske du skall börja stava på orden: Jag är den som Herren älskar. Anar du att Herren just nu är på väg att leta rätt på det som
just du.
Med evig kärlek har jag älskat dig,
därför låter jag min nåd förbli över dig (Jer 31:3).

Med evig kärlek ...
Långt innan någon tänkte på dig eller längtade efter dig, var du sedd och efterlängtad. Innan du kunde prestera en tro eller säga
ditt ja till honom, sa han sitt ja till dig.

Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart.
Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte gömda för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag
bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad (Psalt 139:13-16).

...därför låter jag min nåd förbli över dig.
Den eviga kärleken som Fadern har vill ha ett gensvar.
Det är din blick uppåt. Du ser upp till honom som tog dig upp i sin famn i dopet. Nåden, godheten, kärleken vill han bara
fortsätta att slösa över dig.
Ja, det är mycket som sker ovanför våra huvuden i kyrkan. Se upp! Var beredd på himmelska härligheter.

Till eftertanke
Vem eller vad har gett dig dina värdelöshetskänslor?
Vad finns det för skäl att säga att du inte är värdelös?
Vad är skillnaden mellan att vara värde-lös och att vara ovärdig?
(Se Jes 6:5,Matt 8:6-13, Luk 5:1-11).

Lyssna inåt
Hör vad Fadern säger till dig:
Du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad av mig (Jes 43:4).
Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig (Jer 31:3).
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Fader, tack för att du vill ge mig ett sunt självförtroende.
Hjälp mig därför att höra vad du säger till mig.
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