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Dievs ir lielāks nekā
mūsu sirds!
(1 Jņ 3,20)
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Dievs ir lielāks!
God is greater!

Dārgie Vārda draugi,
visbiežāk Dievs mums ļauj ieskatīties noslēpumā caur konkrētu pieredzi. Es domāju
par tikšanos ar kādu jaunu sievieti. Viņa bija nonākusi ļoti smagā situācijā. Meitene nāca no
nabadzīgiem apstākļiem un bija ļoti talantīga. Jau jaunībā viņa daudz piedzīvoja, tomēr bieži
bija skumja.. Viņai bija lieli mērķi. Bet sasniegt tos viņa gribēja pati saviem spēkiem. Tādā
veidā viņa kļuva vientuļa. Draudzības saites bija izirušas. Slēpts lepnums atgrūda draugus.
Palika asaras – izmisums, vientulība un vilšanās sevī.
„Es vairs nespēju! Es vienmēr daru to, ko nevēlos! Es ievainoju cilvēkus un atgrūžu
viņus. Neviens nevar ar mani dzīvot – un es ne ar vienu!“ Es raudzījos asarās un dzirdēju
atkārtoti: „Es vairs nespēju!“
„Es Tevi nenosodu!“ es viņai teicu kādā smagā situācijā. „Un kāpēc nē?“ viņa jautāja,
nedaudz pārsteigta. „Es tiešām neesmu pelnījusi, ka kāds kļūst mans draugs!“ Sarunā viņa
varēja visu pateikt un izraudāt. Visam bija vieta. Viņa atkal varēja elpot. Kāds stars – pilns
pateicības, atspīdēja jaunās sievietes acīs. Es to nekad neaizmirsīšu. Dievs bija klātesošs un
varēja viņai no jauna pieskarties un dziedināt.
Dārgie Vārda draugi, „ja mūsu sirds pārmet mums, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds,
un zina visu!“ (1 Jņ 3,20) Vai tas nav mierinoši? – Ja mēs vairs nevaram izturēt, ja mēs paši
sevi vairs nevaram panest, tad Dievs ir šeit, kurš ir lielāks un jau visu zina. Šis ticības
apliecinājums rada jaunu dzīves telpu tieši tad, kad nekas vairs neiet! Tātad saki sev vienmēr
no jauna: Dievs ir lielāks! – God is greater! Saki vēlreiz! Dievs ir lielāks! – God is greater!
Tad Tu augsi zem Viņa mīlošā skatiena!
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