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Megtanítottam hallgatni a lelkem, 
így békét szereztem neki. Mint 
anyja ölén a gyermek, mint a 
gyermek, úgy pihen bennem a 
lelkem.                                      (Zsolt 131,3)                                                 
______________________________________           
                    Csendet keresek! 
             I am looking for silence! 
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    Jézus igéjének kedves Barátai, 
  
 megfigyeltem egy kisgyereket, amint játszik. Együtt focizott a többi gyerekkel, 
sokszor azonban nem volt sportszerű. Egyszerre csak a játszótársak elkezdték őt kirekeszteni 
és nem engedték többé, hogy labdába rúgjon. Egészen dühös lett, elkezdett sírni és kiabálni, 
végül lefutott a pályáról. Édesanyja a pálya szélén ült egy padon. A kicsi dühösen és zokogva 
ült anyja ölébe. Anyja ölbe vette őt. Jelen volt számára és tartotta őt. Csak nagyon lassan 
nyugodott meg és újra megtalálta békéjét.  
 
 Jézus igéjének kedves Barátai, semmi más nem ad számunkra nagyobb 
biztonságot, mint egy ember jelenléte, egy olyan emberé, aki szeret bennünket és 
számunkra jelen van. Ha ilyen emberekkel vagyunk együtt, kérdések, szükség és gondok 
kerülnek helyükre a lelkünkben – a közös beszélgetésekben vagy hallgatásokban. Azok az 
érzések, melyek úgy keringtek bennünk, mint egy vadvizű patak, mindezek hatására elveszítik 
erejüket. Lelkünk újra megtalálja egyensúlyát. Olyan lesz, mint egy csendes vizű tó, 
amelynek látni az alját. 
 

Ebben az élményben az emberek Isten-kapcsolatuk révén részesülnek. Egy imádkozó 
lelkiember ezt írta 2500 évvel ezelőtt: „Megtanítottam hallgatni a lelkem, így békét szereztem 
neki. Mint anyja ölén a gyermek, úgy pihen bennem a lelkem.” Keress ebben a hónapban újra 
és újra olyan csendes percet, amikor egyszerűen csak jelen vagy – egészen jelen. Talán 
reggelente a takaród alatt, amikor az egész nap még előtted áll – talán szobád egyik kedvenc 
sarkában – talán egy templomban – talán kint a természetben. Csak az a fontos, hogy legyen 
egy olyan hely, ahol semmi nem vonja el figyelmedet és teljes egészében a lelkeddel tudsz 
foglalkozni. Ha a lelkedben Istennek teret engedsz, sokminden helyére kerül benned. Újra 
megtalálod békédet, amit aztán másoknak tovább tudsz adni.  - Csendet keresek! 
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