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Mergi în pace!                                         
                                  (Lc 7,50)                                                                                                                                   

____________________________________ 

Deschide-ți inima! 

Open your heart! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

 
 

 

Dragi prieteni al cuvântului! 

 

 O știam și o apreciam de mulți ani, într-o zi s-a hotărât să se mărite. Am fost martor de 

multe ori la iubirea dintre ea și prietenul său, o afecțiune pură și cinstită. Se apropia nunta, cu 

câteva zile înainte de nuntă m-a sunat. “Pot să împărtășesc o experiență cu tine?” m-a întrebat, 

apoi povestea: “De la începutul acestei săptămâni simt un fel de întuneric în mine. Ne-am certat 

mult cu familia și cu prietenul meu, niciodată nu a fost așa. Chiar nu știu de ce e așa acum, se 

desfășoară ceva destructiv aici! Inima mea nu mai este împăcată. ”  

 

 Am conversat pentru câteva minute, apoi i-am zis: “Știi, Mihaela, când Dumnezeu vrea 

să facă lucruri mari, apar și forțe care încearcă să-l împiedice. Faptul că tu acum, înaintea nunții 

tale te găsești într-un astfel de întuneric, este un semn că ești pe calea bună! ” La sfârșitul 

discuției am auzit: “Oh, acum mă simt iarăși împăcat!” Iar apoi au avut o nuntă extraordinară. 

 

 Așa cum păcătoasa necunoscută din evanghelia lui Luca și-a deschis inima în fața lui 

Isus și s-a dăruit lui și a auzit cuvintele lui: “Mergi în pace!”, așa și-a deschis și Mihaela inima 

ei. Într-un spațiu protejat a putut să zică tot ce o stânjenea, ajutând-o să-și regăsească pacea 

inimii.  

 

 Te împaci cu tine atunci când nu lași să câștigă putere peste tine gândurile și 

sentimentele negative și destructive. Fă-ți momente de liniște din nou în nou, ascultă, ce nu este 

în regulă în tine și dacă vrei, spune la cineva în care ai încredere.  Ca să ai pace în inima ta: 

Deschide-ți inima! – Open your heart! 
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