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Tárd ki a szíved! 

Open your heart! 
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Jézus igéjének kedves Barátai! 

 

 Sok éve ismertem már és nagyon értékeltem a lányt, aki eldöntötte, hogy férjhez megy. 

Újra és újra láthattam a közte és barátja között lévő szerelmet, egy tiszta és őszinte ragaszkodást. 

Közeledett az esküvő napja. Az ünnepség előtt pár nappal felhívtam a lányt. Ő megkérdezte 

tőlem, elmondhatja-e nekem egyik tapasztalatát. Aztán elmesélte, hogy már a hét kezdetétől 

egyfajta sötétséget tapasztal lelkében. A családjában sok a vita, mindez eljutott a vőlegényéhez 

is. Ilyesmi még soha nem fordult elő. „Egyáltalán nem tudom, hogy ez miért történik így. 

Valamilyen romboló erők dolgoznak ellenem ebben a helyzetben. A szívemben nincs többé 

béke. A lánnyal pár percet beszélgettem és ekkor mondtam neki: „Tudod, Mihaela, ha Isten 

nagy dolgokat akar véghezvinni, akkor jelen vannak azok a negatív erők is, amelyek mindezt 

meg akarják akadályozni. Hogyha te most az esküvő előtt ennyire sötétségben vagy, akkor ez 

lehet akár egy jel is arra nézve, hogy jó úton jársz. A beszélgetés végén ezt hallottam a vonal 

túlsó végéről: „Most már a szívem újra megtalálta a békét!“ Ezután pedig egy csodálatos esküvő 

következett.  

 

Csakúgy mint az ismeretlen bűnös asszony, aki - ahogy Lukács evangéliumában is 

olvassuk - megnyitotta szívét Jézus előtt és legbensőbb gondolatait ajándékozta oda, ezt hallotta 

az Úrtól: „Menj békével!“, Ugyanígy tett Mihaela is: megnyitotta szívét egy bizalmi légkörben, 

ahol mindent el tudott mondani, ami nyomasztotta. Ez segített neki, hogy szívében újra 

megtalálja a békét.  

 

Saját magadban akkor találod meg a békét, ha a negatív és romboló gondolatoknak nem 

adsz teret és nem engeded, hogy legyőzzenek. Vonulj újra és újra vissza, figyelj befelé a 

lelkedbe, hallgasd, hogy mi lakik legbelül, mondd ki és add oda Istennek. És ha úgy tetszik, 

mondd el egy bizalmasodnak is. Azért, hogy béke legyen benned: Tárd ki a szíved !– Open 

your heart!   
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