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Dievas yra didesnis nei 
mūsų širdis!        (1 Joh 3,20)                                                 
______________________________________ 

Dievas yra didesnis! 
God is greater!                   

 

 
„Freunde des Wortes“ 

                 Kontakt:           Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
                 Tel.:                   0049-172-5638432 
                 Mail:                  mail@onword.de 

                 
                 homepage         www.onword.de 

 
 

Brangūs žodžio draugai, 
 

dažniausiai tai yra konkreti patirtis, per kurią Dievas suteikia mums gilesnę savo 
paslapties prasmę. Aš galvoju apie susitikimą su viena jauna  moterimi. Ji turėjo sunku 
laikotarpį. Ji buvo kilusi iš paprastos aplinkos bet buvo labai talentinga. Jau jaunąme  amžiuje 
ji turėjo daug patirties, tačiau dažnai  jibuvo liūdna. Ji turejo nusistačius savo tikslus per 
aukštai. Bet ji norėjo juos viena pasiekti - savo pačios jėgomis.Taip  tapo ji vieniša. Ir 
dauguma draugyščių nutruko. Paslėptas pasididžiavimas savimi ,iššaukė draugų pararadimą. 
Kas liko, buvo ašaros - neviltis, vienatvė ir nusivylimas pačia savimi.  
 

Aš daugiau negaliu! Aš nuolat darau tai, ko aš visiškai nenoriu! Aš ižeidžiu žmones ir 
stumiu juos nuo savęs. Kažkaip niekas iš tiesų negali gyventi su manimi - ir aš negaliu su jais! 
" Aš žiūrėjau į jos ašaras ir girdejau pakartotinai: "Aš daugiau negaliu!"  
 

"Aš tavęs nesmerkiu!" . Leidau jai žinoti sunkiomis akimirkomis. "Ir kodėl gi ne?" 
Klausė ji šektiek nustebus. "Aš juk nenusipelniau ,kad kažkas man draugu būtu!" Vėlesniame 
pokalbyje buvo laikotarpsnis, kuriame ji galėjo viską išsakyti ir išsiverkti. Viskam buvo laiko. 
Ji galėjo vėl kvėpuoti. Šviesa, Jos akys spindėjo dėkingumu. Aš niekada to nepamiršiu. 
Dievas buvo ten, jis palietė ją ir  sugebėjo ją pagyditi.  
 

Brangūs Žodžio draugai: "Jei širdis mus pasmerkia - Dievas yra didesnis už mūsų širdį 
ir jis viską žino". (1 Joh 3,20) Ar tai ne nuostabu? - Kai mes pasikeisti norime,kai mes patys 
savęs nemėgstame, ir į mėnulį išskristi galėtume. Tada dievas yra čia, jis dydesnis ir viską 
žino. Šis tykėjimas sukuria naują gyvenamąją erdvę, ypač kai niekas nesiseka! Taigi, pasakyk 
sau: Dievas yra didesnis! – God is greater! Pasakyk tai dar kartą! Dievas yra didesnis!  – 
God is greater!  Tada jūs augsite savo akyse su meile!  
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