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Oblečite si čim globljo
krotkost!                 (Kol 3,12)
______________________________________

Bodi poln miline!
Be mild – not wild!
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Dragi Prijatelji Besede, 

poznamo izraza  za 'milo  podnebje'  in  prav tako za  'milo  zimo'.  Med  kavami  lahko
najdemo  take  z  blagim  okusom,  pri  zagovoru  v  sodni  dvorani  naletimo  na  'olajševalne
okoliščine',  ki  omilijo  nastalo  situacijo.  Sodnik,  ki  je  naklonjen  obtožencu,  dopusti,  da  v
njegovem sojenju prevlada milina.  V vsem tem se skriva krotkost, ta tako redko uporabljena
beseda, ki v človekovi drži kaže na dobroto in nežnost, prizanesljivost in na dobrohotno željo
po razumevanju. V krotkosti se skriva vzgib srca, ki loveku daje dovolj prostora za bivanje. 

Kako pomembna je ta drža v času, ko fanatiki širom sveta polnijo  naslovnice novic in
vsem vlivajo  strah in  trepet. Toda le  kako naj postanemo ljudje  krotkega ravnanja,  ki bodo
zavračali jezo in osornost, živeli pa za nenasilje?

Neka mlada ženska mi je nekoč v svojem mailu  pisala: »Ko bi bil tisti 'nergaški jaz', ki tako
pogosto oživi v meni, oseba iz mesa in krvi v moji neposredni okolici, bi že zdavnaj prekinila
prijateljstvo z njim!« Če hočemo zaživeti krotkost, se moramo najprej sprejeti takšne, kakršni
smo in stalno živeti v iskanju notranjega ravnovesja. Kajti le če sprejmemo sebe, lahko iz tega
črpamo moč za to, da se drugim bližamo z dobrohotnostjo in ljubeznivostjo. Toda kako priti do
tega notranjega ravnotežja? Kako v sebi najti pravo ravnovesje, ne da bi kot vrvohodci na vrvi
našega življenja zdrsnili v prepad nezadovoljstva in nerganja?

Prav  zato  vsak  dan potrebujemo  trenutke  samote,  ko  se  smemo  zateči  v  Jezusovo
bližino  in  se  prepustiti  Njegovemu pogledu.  On ljubi  vsakogar  izmed  nas  in  nam hoče v
življenju stati ob strani. V nas vselej išče dobro, da bi nas opogumil in v nas prebudil veselje.
Sledimo Njegovemu zgledu! Vsako jutro in/ali večer se za približno 5-10 minut ozrimo na vse
tisto, kar se nam je dobrega zgodilo in nas osrečilo. Poglejmo svoje talente in dosežke. Bodimo
hvaležni zanje! Dopustimo si zavriskati od veselja! Do vsega slabega, ki je v nas, pa bodimo
usmiljeni.  Ne oklepajmo se svojih napak. Namesto tega se raje lotimo česa, kar nas veseli in
notranje izpolnjuje. Jezus si nas želi videti srečne. Iz Njegovega ljubečega pogleda izvira prava
milina. 

Dragi  Prijatelji  Besede,  če  si  bomo  v  lastni  duši  uspeli  zagotoviti  prostor  rasti  in
zadovoljstva,  bomo ta prostor zmogli  dati tudi drugim in se jim  v krotkosti približati.  Naš
junijski moto je torej: Bodi krotek! – Be mild – not wild!
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