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Öltsétek magatokra a 
szelídséget!          (Kol 3,12)  
______________________________________                                                
          Legyen a jelszó: szelídség! 
               Be mild – not wild! 
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    Jézus Igéjének kedves Barátai, 
  
 ismerjük az „enyhe éghajlatot“ és az „enyhe teleket“ is. Ha kávézunk, akár „lágyan kellemes 
minőséget” is fogyaszthatunk, a tárgyalóteremben pedig az ítélet kimondásánál „enyhítő 
körülmények” is szerepet játszhatnak. A bíró, aki a vádlott iránt jóindulattal viseltetik, 
„engedékenységet” mutathat. Mindezek által ez az általában ritkán használt szó egy olyan emberi 
tartásról árulkodik, amelynek következtében ilyen esetekben jóságot és szelídséget, elnézést és 
jóindulatú megértést gyakorolunk. Az engedékenység a szívnek egy olyan tartása, amely életteret hoz 
létre. 
 

Mennyire fontos is az ilyen tartás egy olyan korszakban, amikor a világ sok helyszínén a 
híradásokat fanatikusok uralják és ezáltal félelmet és rémületet terjesztenek! De hogyan válhatunk 
olyan emberekké, akik nem rögtön keserűen és gorombán válaszolnak, hanem szelíden cselekednek? 
 

Egy fiatal nő írta levelében: „Ha az ‚akadékoskodó‘ énem, amit a bensőmben gyakran 
tapasztalok egy másik személy lenne a környezetemben, már régen megszüntettem volna vele a 
barátságot!“ Tehát, ahhoz, hogy „engedékennyé“ váljunk, arra van szükség, hogy saját magunkkal 
belső egyensúlyban legyünk. Csak a saját magamra mondott Igen-ből születhet a mások 
elfogadása. De hogyan is juthatok el ehhez a belső kiegyensúlyozottsághoz? Hogyan találok 
magamban egyensúlyt, hogy a légtornászokhoz hasonlóan életem magasan kifeszített köteléről ne 
zuhanjak elégedetlenségem és zúgolódásom szakadékába?  
 
 Ehhez nap mint nap ráhangolódásra van szükség, amikor Jézus elé térdelek és engedem, hogy 
figyeljen és hasson rám. Ő szeret engem és az életre akar vezetni. Mindig csak a jót nézi bennem, azért 
hogy megerősítsen és boldoggá tegyen. Tegyünk mi is hasonlóképpen! Nézz csak például reggelente 
és esténként 5-10 percen keresztül mindarra, ami jó volt és jól sikerült. Figyelj a saját  talentumaidra 
és mindarra, amit sikerült elérned! Légy hálás érte! És ha kedved van: Vágj bele egy öröm-ugrásba! És 
ha arra gondolsz, ami nem volt jó, légy elnéző magaddal szemben. Ne engedd, hogy az érzés 
elhatalmasodjon rajtad. Azonnal (!) kezdj hozzá olyasvalamihez, amiben kedved telik és ezáltal a 
belső elégedettséged növekedni fog. Jézus azt akarja, hogy boldog legyél. Az Ő szerető tekintete az 
„engedékenység forrása“! 
 

Jézus Igéjének kedves Barátai, ha sikerül helyet adni lelkünkben a növekedésnek és 
elégedettségnek, akkor mások számára is biztosítani tudjuk mindezt és magunkkal szemben 
elfogadókká válunk. Legyen tehát júniusra a következő a mottónk: Szelídség -  Be mild – not wild! 
 
    Az OnWordTeam nevében                 Meinolf Wacker 


