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Gud är större än vårt
hjärta!
(1 Joh. 3:20)
_____________________________________

Gud är större!
God is greater!
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Kära Ni, ordets vänner,
oftast är det genom konkreta erfarenheter som Gud låter oss ana sitt mysterium. Jag
tänker på hur jag träffade en ung kvinna. Hon hade det mycket svårt. Hon kom från fattiga
förhållanden och var väldigt begåvad. Redan i tidig ålder hade hon fått uppleva mycket men
hon var ofta ledsen. Hon hade ambitiösa mål. Men hon ville klara av allting själv – på egen
hand. Så hade hon blivit ensam, vänskaper bröts, en dold stolthet fick vänner att dra sig
tillbaka. Det som blev kvar var tårar – förtvivlans, ensamhetens tårar och besvikelsen över sig
själv.
„Jag orkar inte mer! Alltid gör jag det som jag inte vill! Jag sårar andra människor och
stöter tillbaka dem. Det finns liksom ingen som kan leva med mig – och ingen som jag kan
leva med!” Jag såg hennes tårar och hörde det igen: ”Jag orkar inte mer!”
„Men jag dömer dig inte!“ sa jag till henne efter en svår situation. ”Varför inte då?”
frågade hon lite förvånad. ”Jag förtjänar verkligen inte att någon stannar kvar som min vän!”
Under det följande samtalet uppstod det ett rum som hon kunde säga och gråta allting in i.
Allt fick plats där. Hon kunde andas igen. Ett strålande – full av tacksamhet – uppstod i
hennes ögon. Det kommer jag aldrig att glömma. Gud var där, han hade rört vid henne på nytt
och botat henne.
Kära Ni, ordets vänner, „om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om
att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt!“ (1 Joh. 3:20) Är inte det trösterikt? – När vi
inte längre står ut med oss själva, när vi inte längre tycker om oss själva, då finns det Gud som
är större och som redan vet allting. Det här löftet skapar nytt rum för att leva, speciellt när det
inte går längre! Säg det alltså om och om igen till dig själv: Gud är större! – God is greater!
Säg det igen! Gud är större! – God is greater! Då kommer du att växa, under hans ögons
kärlek!
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