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Îmbrăcaţi-vă cu blândeţe!                                                                   
(Col 3,12)             

______________________________________            
                    Fii blând! 

             Be mild – not wild! 
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    Dragi prieteni ai cuvântului! 

 

 Cunoaștem „clima temperată“ sau chiar și  „iarna blândă“. În cazul cafelei există „sortimentul 

domol“ iar pe teritoriul justiției există „circumstanțe atenuante“. Judecătorul care aduce judecata cu 

bunăvoință față de acuzat, este îngăduitor. Aceste cuvinte destul de rar întâlnite descriu o atitudine 

care se comportă cu înțelegere, îngăduință și blâdețe în situații similare. Îngăduința este o atitudine a 

inimii care realizează spațiu de viață.  

 

 Cât de important este acest comportament într-o astfel de perioadă în care fanaticii din multe 

teritorii ale pământului stăpânesc știrile și răspândesc frică și groază! Cum putem să devenim noi 

înșine persoane care nu reacționează imediat cu brutalitate și răutate, ci cu îngăduință?   

 

 În mailul unei femei am citit: „Dacă caracterul meu scrupulos pe care îl recunosc zi cu zi în 

mine, ar fi o altă persoană în mediul meu, aș fi rupt de mult prietenia între noi!“ De aceea ca sî putem 

deveni persoane  „domoale“, cel mai important este să  găsim echilibrul în noi înșine. Numai atunci 

pot trata alții cu bunăvoință și cu îngăduire, dacă zic da pentru mine, astfel crește forța mea. Dar 

cum pot să ajung atât de echilibrat? Cum găsesc echilibru în mine ca să nu ajung - ca și un  acrobat – 

din înălțimile vieții mele în adâncimile nemulțumirii și a îndoielii?  

 

Pentru acest scop avem nevoie zilnic de o „pauză“ în care mă dispun sub ochii lui Isus și Îl 

las să se uite la mine. El mă iubește și vrea să mă conducă la viață. El se uită tot timpul la ce-i bun în 

mine, să mă întărească și să mă facă fericit. Să facem și noi la fel! Uită-te de exemplu în fiecare 

dimineață sau seară timp de 5-10 minute la ceea ce a fost bun și a ieșit așa cum trebuia! Uită-te la 

talentele tale și la tot ce ai reușit! Fii recunoscător! Și dacă îți place ceea ce vezi, fă un salt de bucurie! 

Iar fii milostiv cu tine legat de ceea ce nu ai reușit, să nu rămâi agățat de acele amintiri. Amintește-te 

imediat (!) de ceva ce te face fericit și te ajută să crească mulțumirea internă din tine. Isus vrea să fii 

fericit, privirea Sa iubitoare este „sursa îngăduinței“! 

 

Dragi prieteni ai cuvântului, dacă reușim să lăsăm loc mulțumirii în sufletul nostru și o lăsăm 

să crească, atunci putem da acest spațiu altora și putem fi milostivi cu ei. Mottoul nostru pentru luna 

iunie este:  Fii blând!  -  Be mild – not wild! 
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