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Oblecte milosrdný soucit!                                
                                  (Ko 3,12)                                                 

______________________________________           
Platí : Soucit! 

Be mild – not wild! 
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Milí přátelé Ježíšových Slov, 

 
  Známe „mírné klima“ a také „mírnou zimu“. U kávy rozlišujeme „jemnou chuť“ a u 
vynesení rozsudku během soudního líčení mluvíme o „polehčujících okolnostech“. Soudce, který 
je nakloněný vůči obžalovanému, dává průchod „schovívavosti“. Tímto slovem můžeme popsat 
určitý lidský postoj a jednání,které spočívá v dobrotě a dobromyslnosti, trpělivosti a přívětivosti. 
Schovívavost je jednání srdcem, které umožňuje prostor k životu. 
 
 Jak důležité je dodržovat v tomto čase tyto zásady jednání, když slyšíme mnoho zpráv 
o činech fanatiků po celém světě, které šíří strach a zděšení! A přece se můžeme stát lidmi, kteří 
hned nereagují podrážděně a neomaleně, ale dají průchod schovívavému jednání?  
   
 V mailu jedné mladé ženy jsem četl: „Kdyby mé “brblající Já“, které se často ve mně 
probouzí, bylo jinou osobou vůči mému okolí, už dávno bych se vzdala přátelství! Aby se člověk 
stal „schovívavým“, tak zaprvé platí, aby sám v sobě nalezl vnitřní rovnováhu. Jen svým jasným 
Ano se může ve mně probudit síla, abych se „naladil na vlnu“ těch, které potkávám. Ale jak 
se dostanu do takovéto vnitřní vyrovnanosti mého Já? Jak najdu tu správnou vyváženost, abych 
nebyl sražen k zemi – jako artista – který spadl ze svého lana života do propasti nespokojenosti? 
 

K tomu člověk potřebuje každodenní „odpoutání se z reality“, ve kterých potřebuje 
stanout tváří tvář Ježíši a nechat na sebe láskyplně nahlížet. Miluje mě a chce mi pomáhat v mém 
žití. Vždycky se dívá jen na to dobré ve mně, aby mě posílil a učinil šťastným. Chovejme se k 
němu také tak! Podívej se – například 5 – 10minut ráno nebo večer – na to všechno, co bylo dobré 
nebo se podařilo! Podívej se na své nadání a na to, co jsi vytvořil! Buď za to vděčný! A když máš 
rád: Odvaž se ke skoku přátelství! A buď k sobě milosrdný, co se týče toho, co nebylo dobré. 
Nezatěžuj se tím. Hned (!) si něco předsevzi, co Ti udělá radost a nechá povyrůst Tvoji vnitřní 
spokojenost. Ježíš by chtěl, abys byl šťastný. Jeho milující pohled je „pramen soucitu“!  

 
Milí přátelé Ježíšových Slov, pokud se nám podaří, vytvořit si svůj vlastní prostor k růstu 

a spokojenosti, potom také dáme takovýto prostor ostatním a můžeme dát průchod soucitu vůči 
druhým. Naše moto pro měsíc červen: Platí: Soucit!  -  Be mild – not wild! 
 

Za tým přátel Ježíšových Slov  Meinolf Wacker 


