
 
 
 
 
 
 

 
iunie – Juni 2017                                            rumän. 

Sufletul îmi este împăcat și 
liniștit, ca un copil înțărcat la 
mama sa, așa este sufletul 
meu în mine.                 (Ps 131,3)          
______________________________________           

Caut liniștea! 
I am looking for silence! 
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    Dragi prieteni al cuvântului! 
 
 M-am uitat la un băiat mic jucându-se. S-a jucat fotbal împreună cu alți copii, însă de 
multe ori nu a fost chiar cinstit. Odată camarazii săi au început să-l marginalizeze și nu-i mai 
dădeau mingea. El s-a supărat foarte mult, a început să plângă și să strige, în sfârșit a părăsit 
terenul de joacă. Maică-sa stătea pe o bancă în apropiere. Cel mic s-a așezat supărat și 
suspinând în poala ei, maică-sa l-a luat în brațe. A fost acolo pentru el pur și simplu și l-a ținut 
în brațe, încet-încet băiețelul s-a liniștit, găsindu-și pace din nou. 
 
 Dragi prieteni al cuvântului, nimic nu ne sprijinează mai bine decât prezența cuiva 
care ne iubește și este prezent numai pentru noi. Suntem împreună cu aceste oameni când 
avem întrebări, dubii, nevoi și griji – în conversație sau tăcere. Emoții care clocoteau ca o 
furtună, își pierd forța distrugătoare, sufletul nostru își regăsește echilibrul, devine ca un lac 
liniștit în care se poate vedea până la fund.  
 
 Oamenii trăiesc această experiență de mult timp în relația cu Dumnezeu. Un om care 
se ruga scrie cu 2500 ani în urmă: „Sufletul îmi este împăcat și liniștit, ca un copil înțărcat la 
mama sa, așa este sufletul meu în mine.” Caută în această lună din nou în nou aceste 
momente de liniște, în care ești complet prezent.  Poate dimineața sub plapumă, când ziua 
este în fața ta – poate la locul tău preferat în camera ta – poate într-o biserică – sau chiar 
undeva în natură. Tot ce contează este un loc unde nu îți distrage atenția nimic și poți să-ți 
acorzi atenția asupra sufletului tău. Dacă îi lași spațiu în viața ta în fața lui Dumnezeu, reies 
multe lucruri în tine, îți găsești pacea din nou și o poți da mai departe la mulți. – Caut 
liniștea! -  I am looking for silence! 
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