
 
 
 
 
 
  

 
Juni  2017                                                      schwed. 

Jag har lugnat och stillat min 
själ, jag är som ett litet barn, 
som barnet i moderns famn. 
                                                           (Ps. 131:3) 
______________________________________                                                 

Jag letar efter stillhet! 
I am looking for silence! 
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Kära Ni, ordets vänner, 
 

jag stod och såg på när en liten pojke spelade fotboll tillsammans med några andra 
barn, men ofta var det inte fair play. Men en gång började de andra att utesluta honom och 
passade inte längre bollen till honom. Han blev mycket arg, började gråta och skrika och till 
slut sprang han iväg från fotbollsplanen. Hans mor satt vid sidan på en bänk. Den lille satte 
sig i hennes knä, arg och snyftande. Hans mor omfamnade honom. Hon var bara där för 
honom och höll om honom. Långsamt lugnade han ner sig och blev fredlig igen. 
 
 Kära Ni, ordets vänner, det finns ingenting som ger oss större stöd än närvaron av 
en människa som älskar oss och är där för oss. När vi är tillsammans med sådana 
människor så ordnar sig frågor, bekymmer och oro i oss – genom ett samtal eller i tystnad. De 
emotioner som nyss bubblade som en fjällbäck förlorar sin förstörande kraft. Vår själ hittar 
tillbaka till sin balans. Den blir som en lugn sjö där vi kan se till botten. 
 
 Det här är en erfarenhet som människorna gör sedan länge i sin relation med Gud. En 
bedjare skrev för 2500 år sedan: ”Jag har lugnat och stillat min själ, jag är som ett litet barn, 
som barnet i moderns famn.” Leta under den här månaden efter sådana ögonblick av stillhet 
då du bara är där – helt där. Kanske på morgonen under täcket när dagen ligger framför dig 
– kanske på din favoritplats i ditt rum – kanske i en kyrka – kanske också någonstans i 
naturen. Det som är viktigt är bara att det är en plats där det inte finns någonting som 
distraherar dig och där du kan känna din själ. När du ger utrymme för den framför Gud så 
kommer mycket att ordna sig inom dig. Du hittar din inre frid igen. Och du kan ge den vidare 
till många. – Jag letar efter stillhet! 
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