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Temat: Spotykam Boga w tym, co dobre, 

prawdziwe i piękne. Bóg przemawia w 

ciszy. 

Bóg, zanim objawił się człowiekowi w słowach prawdy, 

objawia mu się w uniwersalnym języku stworzenia, dziele 

swojego Słowa, swojej Mądrości, w porządku i harmonii kosmosu. Odkrywają je zarówno dziecko, jak i uczony:  

„Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13, 5) W tym, co dobre, 

prawdziwe i piękne, spotykamy Boga. 

3 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. 4 Pokolenie pokoleniu głosi Twoje 
dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny. 5 Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda. 
6 I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość. (…) 10 Niechaj Cię wielbią, Panie, 
wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią! 11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa i 
niech głoszą Twoją potęgę (Ps 145, 3-6, 10-11) 

1. Za co autor psalmu wywyższa Boga?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Do czego wzywa ludzi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Jakie dobro, piękno, czy doskonałość przypominało ci kiedyś o Bogu? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cisza lasu, morza, cisza ośnieżonych szczytów górskich – żeby ją odkryć, trzeba samemu się uciszyć, trzeba 
się stopić z przyrodą. Trzeba zamilknąć i dać się przeniknąć urokowi i pięknu sworzeń. W uspokojeniu swego 
wnętrza i otwarciu na piękno stworzeń możesz spotkać się z sobą, możesz niejako zauważyć siebie. Możesz tez 
odkryć kogoś innego: Tego, który cię stworzył, który najbardziej cię kocha i chce twojego szczęścia, i jest 
zawsze z tobą. On zawsze czeka, ale w hałasie i zgiełku nie zauważysz Go. Dopiero gdy umilkniesz i pogrążysz 
się w ciszy, może nastąpić twoje spotkanie z Bogiem. 

„Głośniej niż w rozmowach Bóg przemawia w ciszy. I kto w sercu ucichnie, zaraz Go usłyszy…” (Adam 
Mickiewicz) 

4. Dlaczego człowiekowi potrzebna jest cisza? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


