
Dag 25 morgon

Bland dem som fötts av kvinnor finns ingen större än Johannes. 
Men den minste i Guds rike är större än han. 

Luk. 7:28

Johannes Döparens storhet, i jämförelse med andra människors, låg i att han hade fått ett 
så stort uppdrag av Gud. Han skulle identifiera och avslöja vem som var den utlovade 
Messias, Guds Son, Offerlammet som skulle ta bort alla människors synd. Och Johannes 
skulle med predikan och dopverksamhet bereda vägen för honom, så att människor skulle
tro på honom. Ingen annan har fått ett så stort uppdrag som det Johannes fick.

Men trots att Johannes genom sitt uppdrag från Gud var större än alla andra människor,  
säger Jesus att den minste i Guds rike ändå är större än han. Så stor är skillnaden mellan 
denna världen och Guds rike, och likaså mellan dem som är födda av människor till 
människor och dem som är födda av Gud själv till hans barn. 

Folket kring Johannes kunde inte se djupare än till det som de hörde och såg att Johannes 
gjorde. Men Jesus lägger till himmelrikets dimension. Johannes var stor som människa 
med ett stort uppdrag, men som himmelrikets medborgare var han ändå mycket större än 
så.

Vi må vara hur betydande eller betydelselösa i denna världen, så har vi ändå en storhet 
som inte är av denna världen. Den består i att Gud har älskat oss så mycket, att han 
offrade sin egen Son för vår frälsning. Och för det andra födde han oss genom det heliga 
dopet i hans namn till hans egna barn. Som den Allsmäktiges egna barn är vi högt aktade 
och älskade av honom. En sådan storhet har inte ens ängel.

Tack, Gud, för din obeskrivligt stora nåd mot oss syndare, att du har frälst oss från våra 
synder och fött oss till dina barn! Hjälp oss att alltid minnas detta!


