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Hyji është më i madh se
zemra jonë!
(1 Gjoni 3,20)
______________________________________

Hyji është i madh.
God is greater!
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Të dashur miq të fjalës,
shpesh janë eksperienca konkrete, nëpërmjet të cilave Zoti na lë të kuptojmë misterin e
tij. Mendoj për takimin me një grua të re. Ajo po kalonte momente të vështira. Ajo vinte nga
një situatë e varfër, por me shumë talente. Në vitet e mëparshme në jetën e saj, ajo kishte
kaluar dhe përjetuar shumë, por shpesh ishte e mërzitur. Ajo i kishte vënë vetes qëllime
shumë të larta. Por ajo donte ti arrinte ato, e vetme - në mënyrën e saj. Kështu ajo ishte shumë
e vetmuar. Shumë miqësi ishin prishur. Një krenari e vshehur nuk e linte të ishte e lumtur.
Çfarë mbetej, ishin lotët – e dëshperimit, e vetmisë dhe të zhgënjimit për vetveten.
„Unë nuk mundem më! Unë bëj gjithmonë atë, që nuk dua! Unë i lëndoj njerëzit dhe
kthej mbrapsht. Askush nuk mund të jetojë me mua – dhe as unë nuk mund të jetoj me
askënd!“ Unë shikoja lotët e saj dhe dëgjoja përseri: „Nuk mundem më!“
„Por unë nuk të gjykoj ty!“ E lashë të kuptoja pas një situate të vështire. „Dhe përse
jo?“ më pyeste ajo e habitur. „Nuk e meritoj, që dikush të më qëndroj shok!“ Në bisedën, që
ne patëm u krijua një hapësirë, në të cilën ajo mund të tregonte çdo gjë, nëpërmjet lotëve. Çdo
gjë gjeti hapësirë. Ajo mund të merrte frymë sërish. Një shkëlqim – plot falenderim kërceu në
sytë e saj. Nuk do ta harroj asnjëherë. Hyji ishte aty, ai i kishte prekur dhe shëruar zemrën
përsëri.
Të dashur miq të fjalës, „Edhe nëse zemra jonë na qorton – Hyji është më i madh se
zerma jonë dhe njeh gjithçka!“ (1 Gjoni 3,20) A nuk është kjo ngushëlluese? – Atëherë kur ne
nuk mund të durojmë më veten, atëherë kur ne nuk e duam më veten dhe do të dërgonim
veten në hënë, atëherë Zoti, që është më i madh dhe i di të gjitha këto, është aty. Ky pohim i
besimit na krijon një hapësirë të re, sidomos në momentet, kur nuk mundemi më! Pra thuaja
vetes përsëri: Hyji është i madh! – God is greater! Dhe përsëri! Hyji është i madh! – God
is greater! Atëherë do të rritesh, në sytë e dashurisë së tij!
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