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E lashë shpirtin tim të binte në 
qetësi, si një fëmijë i vogël tek 
nëna është shpirti im i qetë në 
mua.                   (Ps 131,3)                                                 
_____________________________________ 

Kërkoj qetësinë! 
I am looking for silence! 
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Të dashur miq të fjalës, 
 

po vështroja një fëmijë të vogël tek po luante. Ai po luante me fëmijët e tjerë futboll, 
por shpesh nuk ishte i drejtë. Papritur shokët e tij filluan ta largonin dhe nuk ja jepnin më 
topin. Ai u nervozua shumë, filloi të qante dhe të bërtiste deri sa u largua nga fusha. Mamaja e 
tij ishte ulur në një stol. I vogli u ul në prehrin e saj duke qarë dhe bërtitur. Mamaja e tij e 
mori në krahë. Ajo ishte aty për të dhe po e mbante në krahë. Ngadalë ai u qetësua dhe gjeti 
paqen e tij sërish. 
 
 Të dashur miq të fjalës, asgjë nuk na jep mbështetje më të madhe se sa e tashmja e 
një njeriu, që na do dhe është aty për ne. Kur jemi me këta njerëz, pyetjet, shqetësimet- në 
biseda ose në heshtje marrin zgjidhje. Emocionet, që rrjedhin rrëmbyeshëm si lumë humbasin 
fuqinë e tyre shkatërruese. Shpirti ynë gjen përsëri balancin. Ai bëhet si një liqen i qetë, në të 
cilin mund të shohim fundin e tij. 
 
 Këtë eksperiencë në lidhje me Zotin, bëjnë njerëzit që nga një kohë e gjatë. Një lutës 
shkruan para 2500 vitesh:  „E lashë shpirtin tim të binte në qetësi, si një fëmijë i vogël tek 
nëna është shpirti im i qetë në mua. “ Kërko këtë muaj  shumë eksperienca të tilla, në të cilat 
ti je thjesht -krejtësisht aty. Ndoshta në mëngjes kur je akoma poshtë jorganit, kur dita është 
para teje- ndoshta në vendin tënd të preferuar në dhomën tënde- ndoshta në kishë- ndoshta në 
një vend në natyrë. E rëndësishme është të jetë një vend ku asgjë të mos të të shpërqëndrojë 
dhe ku ti të shikosh në shpirtin tënd. Nëse i jep atij hapësirë shumë gjëra do të zgjidhen në ty. 
Ti gjen përsëri paqen. Dhe mund tu’a japësh shumë të tjerëve më tej. – Kërkoj qetësinë! 
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