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Otevři své srdce!
Open your heart!

Milí přátelé Ježíšových slov,
znám ji už dlouho a velmi si jí vážím. Rozhodla se vdát se. Vždy jsem cítil tu lásku mezi
ní a jejím přítelem, to čisté a upřímné souznění. Nyní před ní stála svatba. Několik dní před
touto svátostí jsem jí volal. „Smím s Tebou sdílet jednu zkušenost?“ zeptala se. A pak
vyprávěla: „Od začátku týdne je ve mně taková zvláštní temnota. Hádám se s rodinou i s mým
přítelem. Ještě nikdy to tak nebylo. Vůbec nevím, proč se to teď tak děje. Něco ničivého je v
tomto díle! Moje srdce není vůbec v míru a pokoji.“
Několik minut jsme spolu mluvili. Potom jsem jí řekl: „Víš, Mihaelo, když Bůh chce
dělat velké věci, pak se najdou vždy síly, které to chtějí překazit a zabránit tomu. Když jsi teď
krátce před svatbou v tomto temnu, pak je to takové poslední znamení, že jsi na správné cestě!“
Na konci rozhovoru jsem uslyšel: „Oh, teď je mé srdce opět v pokoji!“ A byla to nádherná
svatba.
Stejně tak jako neznámé hříšnici z Lukášova evangelia Ježíš otevřel srdce a daroval se
jí v něm a slyšela od něho: „Jdi v pokoji!“, tak také Mihaelino srdce Ježíš otevřel. V chráněném
prostoru dokázala říct všechno, co jí trápilo a tížilo. To jí pomohlo najít ve svém srdci znovu
pokoj.
Pokoj v sobě najdeš tehdy, kdy se nenecháš pohltit všemi negativními a ničícími
myšlenkami a pocity. Vnímej okamžiky ticha. Naslouchej tomu, co se v tobě děje. Řekni a svěř
to Bohu. A když budeš chtít, svěř to člověku, kterému důvěřuješ. Aby v tobě nastal pokoj, platí:
Otevři své srdce! – Open your heart!
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