
Salutări către voi toți, dragii mei frați și surori, în numele lui Isus. 

Psalmul 40:11 spune: ”Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale; ci bunătatea și credincioșia Ta mă
vor păzi totdeauna.” 

Se spune ”Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale” și totuși, ce este îndurarea. În timpul
conversației, folosim adesea cuvântul îndurare. Conform dicționarului, îndurarea este un sinonim
pentru bunătate, dar esența cuvântului are un sens mai profund. Îndurarea nu este condusă de nicio
motivație, deoarece este la fel de naturală ca respirația. Îndurarea este cea mai înaltă manifestare a
conștiinței. 

Pavel afirmă în Romani 15: 1-2 ”Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor
slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea
zidirii altora.” 

Într-o zi, profesorul a dat baloane fiecărui student. Elevii au trebuit să umfle balonul, să-și scrie
propriul nume și să-l arunce pe hol. Profesorul a amestecat baloane umflate și le-a acordat 5 minute
pentru a-și găsi propriile baloane. Nimeni nu a putut finaliza sarcina. Apoi, profesorul le-a dat o altă
instrucțiune: primul balon pe care îl va găsi studentul ar trebui să fie predat celui al cărui nume a
fost scris pe el. După 5 minute fiecare elev și-a primit propriul balon. 

Aceste baloane sunt ca fericirea și îndurarea, nu le putem avea niciodată dacă le căutăm doar pentru
noi înșine și niciodată pentru alții. 

Îndurarea ne oferă capacitatea de a simți sentimentele altora. Empatia este al cincilea sentiment. 

Domnul Iisus Hristos a fost, este și va fi cel mai mare exemplu de îngrijire și îndurare. Era plin de
îndurare față de oamenii nevoiași și bolnavi. Când I-a vindecat, Isus s-a bucurat cu oamenii și a plâns
cu ei. Isus a arătat îndurare în timp ce Îi învăța. 
În Evrei 4: 14-16 citim: „Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe
Isus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot care să
n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.
Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har,
pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.” 

Domnul să ne binecuvânteze și să ne dea mai multă îndurare! 
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