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Przyobleczcie się w łagodność 
i dobroć!                         ( Kol 3,12) 
________________________________________________ 

Liczy się łagodność! 
Be mild - not wild! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 

 
bywa łagodny klimat, zdarzają się łagodne zimy, jest także łagodna odmiana kawy, na sali 

sądowej bywają wyroki wydawane z powołaniem się na okoliczności łagodzące. Sędzia, który ma 
pozytywne odczucia wobec oskarżonego, ma też możliwość zastosowania złagodzenia kary.  
Łagodność, to stosunkowo rzadko występujące słowo opisujące ludzkie postawy, takie jak dobroć, 
życzliwe zrozumienie. Łagodność jest postawą serca, która otwiera przestrzeń do życia. 

 
Jak ważna jest taka postawa w czasie, w którym fanatycy w wielu miejscach świata manipulują 

wiadomościami, siejąc strach i przerażenie! Czyż my sami nie możemy stać się ludźmi, którzy reagują 
łagodnie, zamiast od razu szorstko i zgryźliwie? 

 
Pewna młoda kobieta napisała w mailu: Gdyby to "moje zrzędzenie", które często w sobie 

odczuwam, było inną osobą w moim otoczeniu, to już dawno zerwałabym z nią kontakt. Dlatego też, 
żeby stać się łagodnym człowiekiem, trzeba odnaleźć w sobie równowagę wewnętrzną. Tylko przy 
akceptacji dla siebie samego pojawia się w człowieku siła do budowania z innymi ludźmi 
życzliwych i łagodnych relacji. Ale w jaki sposób dojść do takiej wewnętrznej równowagi? Jak ją w 
sobie wypracować, żeby, jak artysta cyrkowy, nie spadać z liny na dużej wysokości w przepaść 
niezadowolenia i narzekania? 

 
Do tego potrzebne są chwile wytchnienia, w których stanę przed Jezusem i dam się Jemu 

obejrzeć. On mnie kocha i chce mi pomagać w moim życiu. On zawsze patrzy na dobro we mnie, by 
mnie umacniać i czynić radosnym. Postępuj zatem podobnie jak On! Popatrz na przykład przez 5-10 
minut rano i/lub wieczorem, na to wszystko co było dobre, co się udało! Popatrz na swoje talenty i 
osiągnięcia! I bądź wdzięczny za to! I jeśli chcesz, możesz nawet podskoczyć z radości! A w 
odniesieniu do tego wszystkiego, co nie było dobre, bądź miłosierny dla siebie samego. Postanów sobie 
od razu (!) coś, co sprawi ci radość i pozwoli na powiększenie się wewnętrznego zadowolenia. Jezus 
pragnie, abyś był radosnym człowiekiem. Jego pełne miłości spojrzenie jest źródłem łagodności!  

 
Kochani Przyjaciele Słowa, jeżeli uda się zapewnić naszej duszy przestrzeń do rozwoju i 

zadowolenia, wtedy będziemy mogli dać także innym podobną przestrzeń i łagodnie wobec nich się 
zachowywać. Nasze motto na miesiąc czerwiec to: Liczy się łagodność! - Be mild - not wild! Bądź 
łagodny – nie gwałtowny! 
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