
 
 
 
 
 
  

 
Juni / Czerwiec 2017                                          poln. 

wprowadziłem ład i spokój do 
mojej duszy. Jak niemowlę u 
swej matki, tak we mnie jest 
spokojna moja dusza     (Ps. 131)                   
______________________________________ 

Szukam spokoju! 
I am looking for silence! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 
 

obserwowałem pewnego małego chłopca, który grając z innymi dziećmi w piłkę nożną 
często łamał zasadę fair play. W pewnym momencie koledzy zaczęli go wykluczać z gry           
i odcinać od dostępu do piłki. Chłopiec bardzo się zdenerwował, zaczął płakać i krzycząc 
pobiegł do swojej mamy, siedzącej na ławce przy boisku. Mama wzięła go na kolana, mocno 
przytuliła i po chwili chłopiec był już spokojny. 
 

Kochani Przyjaciele Słowa, nic nam nie daje większego oparcia, jak obecność 
drugiej osoby, która nas kocha i jest nam oddana. Gdy jesteśmy z taką osobą, wszystkie 
nasze pytania, troski i kłopoty rozwiązują się podczas rozmowy, czy nawet wspólnego 
milczenia. Emocje, które właśnie kotłowały się w nas, jak woda w górskim strumieniu, 
uciszają się i tracą swą niszczycielską moc. Nasza dusza odzyskuje równowagę i staje się 
podobna do spokojnego jeziora, w którym można zobaczyć całe jego wewnętrzne życie. 
 

Podobne doświadczenia mają ludzie od dawna w swoich relacjach z Bogiem. Modlący 
się przed 2500 laty napisał: „..wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę            
u swej matki, tak we mnie jest spokojna moja dusza.” Szukaj w tym miesiącu nieustająco 
takich chwil spokoju, w których po prostu całkowicie się zanurzysz. Może rano, zanim 
wstaniesz z łóżka, może w ulubionym miejscu w twoim pokoju, może w kościele lub gdzieś 
na łonie natury. Ważne jest jedynie, żeby to było takie miejsce, w którym nic ciebie nie 
będzie rozpraszać, w którym twoja dusza dozna całkowitego spokoju. I ten spokój możesz 
przekazywać dalej innym. - Szukam spokoju! 
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