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Frimärket
Du är värdefull

ånga samlar frimärken för att de är vackra, men också värdefulla. Ju 
sällsyntare, desto dyrbarare. Några av de allra dyrbaraste är ett antal tre-
shilling Banco, som på grund av ett feltryck blev gula istället för röda. 
Just därför är de nu värderade till flera miljoner. 

Ett encentsfrimärke från Brittiska Guyana ansågs länge vara världens dyrbaraste 
och exklusivaste frimärke. Det finns bara ett enda exemplar av det. Det är egent-
ligen ett litet fult märke med ett enkelt skepp på, men eftersom det är unikt är 
det mycket värdefullt. 

En gång på 1920-talet hittade man ett likadant märke och det blev sensation i 
filatelistkretsar. Vem skulle ha råd att köpa det? På auktionen kom många spe-
kulanter och nyfikna. 

Förvåningen blev stor när mannen som ägde det första encentsfrimärket även 
ropade in det andra för en stor summa pengar. När han betalat och tagit emot 
frimärket tände han en cigarr för att fira. Innan han släckte tändstickan brände 
han också upp det nyinköpta frimärket. Han blåste ut ett stort rökmoln och 
konstaterade sedan lugnt för den förfärade publiken att nu fanns det fortfa-
rande bara ett enda encentsmärke i världen. Om det fanns flera, skulle värdet 
på hans första encentsmärke sjunka. Det värdefulla med frimärket var ju just 
att det var unikt. 

Det finns många frimärken i världen, men bara ett encentsfrimärke med skepp 
från Brittiska Guyana. På samma sätt finns det många människor i världen, 
men bara en av din sort. En helt unik genuppsättning utgör din kropp, fylld 
med unika erfarenheter, minnen, känslor, kunskaper, fantasier, tankar och 
drömmar. Du är helt unik och därför är du också oändligt värdefull. 

Kanske är du ingen världmästare eller skönhetsdrottning eller mattesnille. 
Kanske är du med världsliga mått mätt bara en medelmåtta, som inte utmär-
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ker dig på något särskilt sätt, utan tvärtom gör felsteg och misslyckanden i 
en aldrig sinande ström. Glöm då inte att världens dyrbaraste frimärke enligt 
tryckpressen bara är värd en cent och föreställer ett enkelt skepp. Det ser inte 
mycket ut för världen, men frimärksspecialisten ser något mer. Han ser dess 
rätta värde. Människospecialisten Gud ser ditt rätta värde, och han är beredd att 
betala vad som helst för dig. Han är till och med beredd att ge sitt liv för dig. 

-

Du är dyrbar för mig, jag ärar och älskar dig. (Jes 43:4)

FUNDERING: Varför har Gud gjort dig sådan du är? Vad är hans tanke med 
ditt liv?

BÖN: Gud, jag är värdefull för att du har gjort mig. Jag är fantastisk, för jag är 
din avbild. Tack för att du ser mig och för att din kärlek till mig är oändligt 
mycket större än mina misslyckanden. Tillsammans med dig blir mitt liv vik-
tigt. Amen.


