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افتح قلبك

، أيها األصدقاء األعزاء                                                                                                                                                 
.لسنوات عديدة كنت أعرفها وأقدرها

لقد قررت الزواج. مراًرا وتكراًرا ، عانت من الحب بينها وبين صديقها ، وهي محبة 
.خالصة وصادقة

اآلن الزفاف كان وشيكا.و قبل أيام قليلة من الحفل ، اتصلت بها. "هل لي أن أشارككم 
الفرحة ؟" ثم قالت لي: "منذ بداية هذا األسبوع ، هناك ظالم في داخلي. كان هناك الكثير من

المشاجرات في عائلتي وكذلك مع صديقي. وهذا لم يكن كذلك من قبل . ال أعرف كيف
." يحدث هذا اآلن. شيء ما يعمل في الخفاء! قلبي لم يعد في سالم

تحدثنا لبضع دقائق. ثم أخبرتها ، "أنت تعرفي يا ميشائيال ، عندما يريد هللا أن يفعل أشياء 
عظيمة ،  فهناك دائًما عدو الخيرايضا يريد منع ذلك . وهذه هي التجارب التي حدثنا عنها

سيكون لكم ضيق في هذا العالمالسيد المسيح         . 
وقلت لها مادام هناك شئ من الخوف بداخلك  وخصوصا اآلن قبل الزفاف مباشرة

فهذا عالمة في النهاية على أنك على الطريق الصحيح! "في نهاية المحادثة سمعت:" أوه ، 
. اآلن قلبي عاد بسالم! " وسوف يكون حفل زفاف رائع

تماًما كما هو مكتوب في انجيل معلمنا لوقا البشيرعن الخاطئه  المجهوله التي فتحت قلبها 
الي رب المجد يسوع المسيح وقالت له انها أعطت نفسها وبعد ذلك سمعت من رب المجد

، كذلك فتحت ميشائيال قلبها أيًضا, وقالت كل ما في قلبها كل"اذهبي بسالم!" يسوع المسيح: 
ما كان سبب تعب نفسي  وروحي كل ما فعلت  بمعرفه  او بدون  قصد  ، تمكنت من قول

. كل ما يثقلها وينقلها. لقد ساعدها ذلك على إيجاد السالم في قلبها
ولكي يكون عندك سالم مع نفسك ، البد ان تترك  األفكار والمشاعر السلبية والمدمرة   

.وتكون لها سيطرة كبيرة عليك. مرارا وتكرارا البد ان تأخذ لحظات من الصمت
اسمع ، ما الذي يحدث فيك. واذا اردت تكلم مع هلل. وإذا أردت ، أخبر شخًصا مألوفًا لك مثل 

. مرشدك الروحي او اب االعتراف

!ليكون السالم فيك ، افتح قلبك 
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