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Större än
Steven Furtick
Är du redo att öppna dig för möjligheten att Gud har en 
vision för ditt liv som är större?

Vi upplever alla stunder då vi grips av en längtan efter 
att känna att det vi gör skulle ha större betydelse. Att vilka 
vi är skulle ha större betydelse. Bibeln antyder att den 
känslan bottnar i den kallelse som Jesus gav oss för våra 
liv: Amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gär-
ningar om jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går 
till Fadern” (Joh 14:12).

Det där enda löftet – ”och större än dessa” – borde räcka 
för att vi skulle sluta nöja oss med medelmåttighet. Tyvärr 
har de flesta troende bara prövat och gett upp sina vaga 
föreställningar om storhet . . . och sedan låtit nöja sig med 
ett liv som är tillräckligt bra.

Gud är beredd att åstadkomma en storhet i ditt liv som 
helt och hållet ligger bortom mänsklig förmåga – bortom 
det du kan se i dig själv ens när du är som bäst. Men det är 
exakt det som Gud har sett i dig hela tiden.

Större än kommer att ge dig övertygelsen att ingenting är 
omöjligt för Gud, klarsynen du behöver för att urskilja nästa 
steg som Gud kallar dig att ta, och modet att göra vad han 
än säger åt dig att göra.
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