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Isten fölötte áll szívünknek! 
                                            (1 Jn 3,20) 
______________________________________ 

Isten nagyobb! 
God is greater! 
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Jézus Igéjének kedves Barátai! 
 
 Isten az ő titkát legtöbbször konkrét élményeken keresztül sejteti meg velünk. Egy 
fiatal nővel való találkozásom jut eszembe. Ez a hölgy nehéz helyzetbe került. Szegény 
családból származott, de nagyon tehetséges volt. Már egészen fiatalon része volt 
sokmindenben, mégis gyakran fogta el szomorúság. Nagy célokat tűzött ki maga elé, amiket 
egyedül akart elérni, saját erőből. Így magára maradt, több baráti kapcsolata meggyengült, 
amiben rejtett büszkesége is közrejátszott. Ami maradt – könnyek, kétségbeesés, 
magányosság és saját magában való csalódottság érzése. 
 
 „Nem vagyok képes tovább menni! Mindig azt teszem, amit nem akarok! Megbántom 
az embereket és eltaszítom magamtól! Valahogyan senkinek sem sikerül velem együtt élnie – 
és nekem sem senkivel!“ Néztem könnyes arcát és újra ezt hallottam: „Nem bírom már 
tovább!“ 
 
 „De én nem ítéllek el!“ – erősítettem meg a nehézségekkel küszködő nőt. „És miért 
nem?“ kérdezte ő kissé csodálkozva. „Hiszen nem szolgáltam rá senkinek a barátságára!“ A 
rákövetkező beszélgetés alatt keletkezett bizalmi légkörben mindent el tudott mondani és ki 
tudott magából sírni. Mindennek helye volt, a lány újra szabadon tudott lélegezni. Szeméből 
hála sugárzott. Soha nem fogom elfelejteni azt az élményt. Isten jelen volt, megérintette és 
meggyógyította őt.  
 

Jézus Igéjének kedves Barátai, „ha szívünk el is ítél bennünket, Isten mégis nagyobb 
szívünknél és mindent tud!“ (1 Jn 3,20) Hát nem vigasztaló szavak ezek? – Ha már saját 
bőrünkben nem bírjuk tovább, ha már saját magunkat is nehezünkre esik elviselni és 
legszívesebben mindentől elmenekülnénk, akkor ott van Isten, aki mindennél nagyobb és 
mindent tud. Hitünknek ez az ígérete pont akkor ragyogtatja fel a reményt, amikor már semmi 
más nem segít! Tehát ismételd újra és újra: Isten nagyobb! – God is greater! Mondd még 
egyszer! Isten nagyobb! – God is greater! Akkor majd az Ő szeretetének fényében fogsz 
növekedni! 
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