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Pojdi v miru!                                         
                                  (Lk 7,50)                                                                                                                                   

_________________________________________ 

Odpri svoje srce! 

Open your heart! 
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Dragi Prijatelji Besede, 

 

  poznam in cenim jo že več let. Odločila se je, da se bo poročila. Vedno znova sem lahko 

bil priča ljubezni med njo in njenim fantom; to je bila čista in iskrena naklonjenost. Zdaj je bila 

njuna poroka tik pred vrati. Nekaj dni pred poroko sem jo poklical. »Ali lahko s teboj delim 

eno izkušnjo?« je vprašala. In nato je razložila: »Od začetka tega tedna je v meni takšna tema.  

 

  V moji družini in med mano ter fantom je izbruhnilo veliko prepira. To se doslej še ni 

zgodilo. Res ne vem, zakaj je tako. To je nekaj uničujočega. V mojem srcu ni več miru.« 

Govorila sva nekaj minut. Nato sem ji rekel: »Veš, Mihaela, ko Bog želi narediti velike stvari, 

takrat so vedno prisotne tudi sile, ki to želijo preprečiti. Če si tik pred poroko v temi, je to znak, 

da si na pravi poti!« Na koncu pogovora sem slišal: »Oh, zdaj je v mojem srcu spet mir!« In 

imela sta čudovito poroko. 

 

  Tako kot je neznana grešnica v zgodbi iz Lukovega evangelija odprla svoje srce Jezusu, 

mu ga podarila in od njega slišala besede: »Pojdi v miru!«, tako je tudi Mihaela razkrila svoje 

srce. V varnem prostoru je lahko povedala vse, kar jo je težilo. To ji je pomagalo, da je v svojem 

srcu zopet našla mir. 

 

  Mir v sebi najdeš takrat, ko ne dovoliš, da bi negativne in uničujoče misli ter občutki 

nadvladali nad tabo. Vedno izbiraj trenutke miru. Prisluhni, kaj se dogaja v tebi. Povej Bogu, 

kaj te muči. Če želiš, lahko poveš tudi človeku, ki mu zaupaš. Za notranji mir torej odpri svoje 

srce! – Open your heart! 
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