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Nýbrž chovám se klidně a tiše. 
Jako odstavené dítě u své matky, 
jako odstavené dítě je ve mně 
má duše.                                         (Ž 131,2)                       
______________________________________           
                     Hledám ticho! 
            I am looking for silence! 
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    Milí přátelé Ježíšových Slov, 
 
 Díval jsem se na jednoho malého chlapce, jak si hrál. Hrál s ostatními dětmi fotbal, ale 
často to nebylo fér. Najednou ho začali jeho spoluhráči obcházet a už mu nenahrávali. 
Rozzuřil se, začal plakat a křičet a nakonec utekl ze hřiště. Jeho matka seděla poblíž na 
lavičce. Ten malý si naštvaně a vzlykající sedl do jejího klína. Jeho matka ho objala. 
Jednoduše tu byla pro něj. Pomalu se uklidňoval a opět nalezl klid. 
 
 Milí přátelé Ježíšových Slov, nic nám neposkytne větší oporu, než přítomnost 
člověka, který nás miluje a je tady pro nás. Pokud jsme s takovýmto člověkem, 
uspořádáme si otázky, trápení a starosti které se nám honí hlavou – ve společném rozhovoru 
nebo v mlčení.  Emoce, které totiž vřou jako horský potok, ztrácejí svojí destruující sílu. Naše 
duše získá zpět svoji stabilitu. Stane se klidným jezerem, u kterého  můžeme dohlédnout až na 
dno. 
 

Takovéto zkušenosti dělají lidé už dlouhý čas skrze svůj vztah s Bohem. Jeden 
z modlících před 2500 lety píše: „Nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své 
matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše.“ Hledejme stále nově v tomto měsíci       
okamžiky ticha, ve kterých si jednoduše tady Ty – se vším všudy. Možná zítra ráno ještě 
pod peřinou, když ještě před Tebou bude celý den – možná na některém oblíbeném místě ve 
Tvém pokoji – možná v nějakém chrámu – možná na nějakém místě v přírodě. Důležité je 
jen, aby to bylo místo, kde Tě nic neruší a neodvádí Tvou pozornost a můžeš se tam soustředit 
jen na svoji mysl. Pokud ji dáš prostor před Bohem, může se mnohé v Tobě uspořádat. Nově 
nalezneš pokoj. A můžeš ho dál předávat dalším. -  Hledám ticho! – I am looking for 
silence! 
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