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Gå i frid!                                         
                                (Luk. 7:50)                                                                                                                                   

______________________________________ 

Öppna ditt hjärta! 

Open your heart! 
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Kära Ni, ordets vänner, 

 

jag hade känt henne i många år och uppskattade henne mycket. Hon hade bestämt sig 

för att gifta sig. Många gånger hade jag fått uppleva kärleken mellan henne och hennes pojkvän, 

en ren och ärlig tillgivenhet. Nu var det inte långt till bröllopet. Några dagar före festen ringde 

jag henne. ”Får jag dela en erfarenhet med dig?” frågade hon. Och sedan berättade hon: ”Sedan 

början av veckan finns det ett sådant mörker inom mig. Det är så mycket bråk i min familj och 

jag bråkar även med min pojkvän. Det har aldrig varit så här. Jag har ingen aning varför detta 

händer nu. Det är något som vill förstörelse! Mitt hjärta är inte längre i frid.” 

 

 Vi pratade med varandra en stund. Sedan sa jag till henne: ”Vet du, Mihaela, när Gud 

vill göra stora saker, så finns det alltid även de krafter som vill förhindra det. När du nu är så 

djupt inne i mörkret precis innan din bröllop, så är det slutligen ett tecken på att du är på rätt 

väg!” När vi avslutade samtalet hörde jag: ”Åh, nu är mitt hjärta i frid igen!” Och det blev ett 

underbart bröllop. 

 

 Så som den okända synderskan i evangelisten Lukas’ berättelse öppnade sitt hjärta inför 

Jesus och gav honom sig själv och hörde från honom: ”Gå i frid!”, så öppnade även Mihaela 

sitt hjärta. I det skyddade rummet kunde hon säga allt som lastade på henne och upprörde henne. 

Detta hjälpte henne att hitta frid i sitt hjärta igen. 

 

 Frid med dig själv hittar du när du inte tillåter att negativa och förstörande tankar och 

känslor vinner makt över dig. Ta dig ögonblick av stillhet. Lyssna på det som händer inom dig. 

Säg det och ge det till Gud. Och om du vill kan du säga det till en annan person som du litar på. 

För att låta det bli frid inom dig: Öppna ditt hjärta! – Open your heart! 
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