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Dumnezeu este mai mare 
decât inimile noastre! 
                                             (1 In 3,20) 
______________________________________                                                 

Dumnezeu este mai mare! 
God is greater! 
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    Dragi prieteni al cuvântului!, 
 
 În mare parte sunt experienţe concrete prin care Dumnezeu ne lasă să descoperim 
tainea Lui. Mă gândesc la o întâlnire cu o femeie tânără, pentru ea, viața a devenit într-adevăr 
grea. Venea din condiții săraci dar era foarte talentată, a trecut prin multe experiențe încă când 
era mică, de aceea a fost des tristă, și-a pus foarte înalt golurile. Însă vroia să ajungă la ele 
singură, din propria forță, de aceea a rămas singură, s-au stricat multe prieteni din cauza 
acesta. Și-a refuzat prietenii cu o mândrie ascunsă, ceea ce a rămas au fost numai lacrimi  – 
disperarea, singurătatea și dezamăgirea în ea însăși.  
 
 „Nu mai pot! Fac tot timpul ceea ce nu vreau! Rănesc oamenii și le împing înapoi. 
Cumva nimeni nu poate să trăiască cu mine - nici eu nu pot trăi cu nimeni! “ M-am uitat la 
lacrimile ei și am auzit din nou: „Nu mai pot!“  
 
 „Însă eu nu te condamn!“ îi lăsam să înțeleagă după o situație grea. „Dar de ce? “ 
întreba ea puțin suprinsă. „Chiar nu merit să-mi rămână cineva prieten!“ În ultima discuție a 
apărut un loc unde putea să spună și să plângă tot, totul a găsit loc, a putut să respire din nou. 
Alles fand Raum. Und luciu plin de recunoștință a apărut în ochii ei, n-o să uit niciodată. 
Dumnezeu a fost acolo, a atins-o și a vindecat-o.  
 
 Dragi prieteni al cuvântului, „chiar dacă inima noastră ne acuză – Dumnezeu este mai 
mare decât inimile noastre și cunoaște toate!“ (1 In 3,20) Nu e mângâietor? – Când nu ne 
suportăm în pielea noastră, când nu ne iubim pe noi înșine și ne-am trimite pe lună, 
Dumnezeu este acolo atunci, El este mai mare și stie deja totul. Această promisiune de 
credință creează un spațiu nou de viață, mai ales atunci, când nu mai merge nimic! Deci, 
spune-ți din nou în nou: Dumnezeu e mai mare! – God is greater! Spune din nou! 
Dumnezeu e mai mare! – God is greater! Apoi vei începe să crești, sub ochii iubirii lui!  
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