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Neboť Bůh je větší než 
naše srdce!           (1 J 3,20) 
______________________________________           

Bůh je větší! 
God is greater! 
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    Milí přátelé Ježíšových Slov, 
 
 nejčastěji jsou to konkrétní zkušenosti, skrze které nám Bůh dá zažít uvnitř nás 
hlouběji jeho tajemství. Myslím na jedno setkání s jednou mladší ženou. Nacházela se v pro ni 
težké situaci. Pocházela z chudých poměrů a byla velmi talentovaná. Už v mladém věku toho 
směla hodně zažít a přesto byla velmi často smutná. Své cíle si vytyčila velmi vysoko. Ale 
chtěla je dosáhnout sama – na vlastní pěst. Tak se osamostnila. Některá přátelství byla 
zničena. Skrytá pýcha dala přátelům vale. Co zbylo, byly slzy – pochyb, samota a zklamání 
sama nad sebou. 
 
 „Už nemůžu dál! Stále opět dělám to, co nechci! Zraňuji lidi a odmítám je. Nějak se 
mnou nemůže nikdo žít – a já také s nikým!“ Hleděl jsem do slzavých očí a znovu poslouchal: 
„Už nemůžu dál!“ 
 
 „Ale já tě neodsuzuju!“ dávám ji na vědomí v této těžké situaci. „A proč ne?“ ptá se 
mě udiveně. „Já si to skutečně nezasloužím, aby někdo zůstal mým přítelem!“ V následujícím 
rozhovoru vznikl prostor, ve kterém se mohla ze všeho vymluvit a vyplakat. Na vše se našel 
prostor. Opět se mohla nadechnout. Paprsek – plný vděčnosti – vyvěral z jejích očí. Nikdy na 
ně nezapomenu. Bůh byl zde, nově se jí dotkl a mohl uzdravit. 
 
 Milí přátelé Ježíšových Slov, „ať nás srdce obviňuje z čehokoliv – neboť Bůh je větší 
než naše srdce a zná všecko!“ (1J 3, 20) Není to utěšující? – Pokud už nemůžeme vydržet ve 
své kůži, pokud se už nemáme rádi a chtěli bychom se vystřelit na měsíc, je tady Bůh, který je 
větší a už všecko zná. Tento příslib víry vytváří nový životní prostor, právě potom, když už 
nic víc nejde! Tedy, řekni si sobě stále nově: Bůh je větší! – God is greater! Řekni to ještě! 
Bůh je větší! – God is greater! Potom budeš růst, pod dohledem očí Jeho lásky!  
 
  Za tým přátel Ježíšových Slov   Meinolf Wacker   
  


