
 
 
 
 
 
  

 
Juni 2016                                                       schwed. 

Ni skall klä er i mildhet!                                
                                   (Kol. 3:12)                                                 
______________________________________           

Var mild – inte vild! 
Be mild – not wild! 
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Kära Ni, ordets vänner, 

 
 vi känner till ett „milt klimat” och ”milda vintrar”. Det finns ”milda kaffesorter” och vid 
domslutet i rättssalen finns det ”förmildrande omständigheter”. Den domare som är välsinnad 
mot tilltaladen låter nåd gå före rätt – även det är ”mildhet”. Alltså beskriver detta ord som 
sällan används, det måste medges, en mänsklig hållning, i vilken det utövs godhet och blidhet, 
överseende och välvillig förståelse. Mildhet är hjärtats hållning som möjliggör livs-rum. 
 
 Hur viktig är den här hållningen i en tid då fanatiker präglar nyheterna på många håll i 
världen och sprider oro och rädsla! Men hur kan vi själva bli till människor som inte reagerar 
surt och bryskt utan som låter nåd gå före rätt?  
 
 I ett mail från en ung kvinna läste jag: ”Om det gnällande jaget som jag ofta upplever 
inom mig själv hade varit en annan person i min omgivning så hade ja nog för länge sedan sagt 
upp vänskapen!” För att bli ”mild” så är det nödvändigt att först hitta en inre balans med sig 
själv. Bara när jag säger ja till mig själv så växer kraften att kunna möta även andra 
välvilligt och milt. Men hur når jag den här inre harmonin? Hur hittar jag en bra balans inom 
mig, så att jag – som en artist – inte kommer att störta från mitt livs lina in i missnöjets och 
gnällandets avgrund? 
 

Till detta behövs det dagliga ”time-outs”, då jag ställer mig framför Jesu ögon och låter 
honom betrakta mig. Han älskar mig och vill hjälpa mig med mitt liv. Han ser alltid det goda 
inom mig för att låta mig bli stark och glad. Låt oss göra så som han! Använd till exempel 5-10 
minuter på morgonen och/eller på kvällen för att titta på allt det som var bra och som du har 
lyckats med! Titta på dina talanger och på det som du klarat! Var tacksam för det! Och om du 
vill: Våga göra ett glädjeskutt! Och vad angår det som inte var bra, var barmhärtig med dig 
själv. Fastna inte vid det. Planera istället omedelbart (!) någonting som gör dig glad och som 
låter din inre tillfredsställelse växa. Jesus vill att du ska vara glad. Hans älskande blick är 
”mildhetens källa”! 

 
Kära Ni, ordets vänner, när vi lyckas att ge den egna själen rum för att växa och bli nöjd 

så kommer vi också att kunna ge det här rummet till andra och att vara mild och välsinnad mot 
dem. Vår motto för månaden Juni: Var mild – inte vild! -  Be mild – not wild! 
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