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Bóg jest większy niż serce
nasze!
(1 Jana 3,20)
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Drodzy Przyjaciele Słowa,
przeważnie są to konkretne doświadczenia, przez które Bóg pozwala nam zgłębiać
swoje tajemnice. Myślę tu o spotkaniu z młodą kobietą, dla której życie stało się bardzo
trudne. Pochodziła z biednej rodziny i była bardzo utalentowana. Już w młodości dużo
przeżyła i często była smutna. Dla swoich celów ustawiła sobie wysoko poprzeczkę. Cele te
chciała jednak sama osiągać – na własna rękę. I tak stała się osamotniona. Przyjaźnie zostały
zerwane. Pozostały tylko łzy - rozpaczy, samotności i rozczarowania.
„Nie mam sił! Robię po raz kolejny to, czego nie chcę! Ranię ludzi i odpycham ich.
Jakoś nikt nie może tak naprawdę ze mną żyć - a i ja też tego nie potrafię!" Wpatrywałem się
w jej łzy i słyszałem:" Już nie mam sił!"
„Nie potępiam Cię!” powiedziałam jej w tej trudnej sytuacji. „Dlaczego nie?” pytała
nieco zdziwiona. “Przecież faktycznie nie zasługuję, by ktoś stał się moim przyjacielem!”. W
dalszej rozmowie wytworzyła się atmosfera, w której mogła się zwierzyć i wypłakać. Na
wszystko było miejsce. Po tej rozmowie mogła znów odetchnąć. W jej oczach można było
zobaczyć błyski radości i wdzięczność. Nigdy tego nie zapomnę. Bóg tam był i na nowo
dotknął ją i uzdrowił.
Drodzy Przyjaciele Słowa, "A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od
naszego serca i zna wszystko.” (1 List św. Jana 3,20) - Czyż to nie jest pocieszające? Jeżeli
nie radzimy sobie sami z sobą, jeżeli sami siebie nie lubimy i najchętniej wystrzelilibyśmy się
na księżyc, to zawsze jest z nami Bóg, który jest większy i wszystko wie. Ta obietnica wiary
otwiera nową przestrzeń do życia szczególnie wtedy, kiedy nic już nie wychodzi! Zatem
powtarzaj ciągle na nowo: Bóg jest większy! - God is greater! Powtórz jeszcze raz! Bóg
jest większy! - God is greater! Wtedy będziesz rosnąć w Jego pełnych miłości oczach!
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