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Potešil in pomiril sem svojo 
dušo, kakor otrok v naročju 
svoje matere, kakor otrok 
je v meni moja duša.    (Ps 131,3)    
________________________________________           

Iščem tišino! 
I am looking for silence! 
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Dragi Prijatelji Besede, 

 
 majhnega dečka sem opazoval pri igri. Z ostalimi otroki je igral nogomet, vendar 
večinoma »ne fer«. V nekem trenutku so ga njegovi soigralci pričeli izločati iz igre in mu niso 
več podajali žoge. Deček je pobesnel, pričel je jokati, vpiti in je naposled stekel z igrišča. 
Njegova mama je sedela ob robu na klopi. Mali je ves jezen in ihtav sedel v njeno naročje. 
Mama ga je objela. Preprosto je bila ob njem in ga držala v svojem objemu. Počasi se je deček 
umiril in znova zadihal.  
 
 Dragi Prijatelji Besede, nič nam ni v večjo oporo, kakor bližina človeka, ki nas 
ljubi in nam stoji ob strani. V prisotnosti takšnih ljudi se uredijo in razjasnijo vsa vprašanja, 
stiske in skrbi – s pomočjo pogovora ali pa le v tišini. Čustva, ki so še pravkar drla kot 
hudournik, izgubijo svojo uničujočo moč. Naša duša znova najde ravnovesje in postane kakor 
spokojno jezero, pri katerem lahko uzremo dno. 
 
 Nekaj podobnega ljudje že dolgo okušajo v odnosu z Bogom. Neki molivec je pred 
2500 leti zapisal: »Potešil in pomiril sem svojo dušo, kakor otrok v naročju svoje matere, 
kakor otrok je v meni moja duša.« Poišči v tem mesecu takšne trenutke tišine, v katerih si 
lahko preprosto navzoč - povsem tu, v sedanjem trenutku. Morda zjutraj pod odejo, ko je 
dan še pred teboj – morda na najljubšem mestu v svoji sobi – morda v cerkvi – morda tudi 
nekje v naravi. Pomembno je samo, da na tem kraju nič ne odvrača tvoje pozornosti in si 
lahko povsem osredotočen na svojo dušo. Kadar z njo prideš pred Boga, se v tebi veliko stvari 
uredi. Znova najdeš svoj mir in ga mnogim lahko podarjaš naprej. – Iščem tišino! 
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