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Tilgi! Ikke sju ganger, men 

syttisju ganger!       (Matt 18,21)                                                                                                                                                                                                                  
______________________________________ 

Begynn på nytt! 

Start again! 
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Kjære venner av Ordet, 

 

 Termometeret viste godt over 40 grader. Et lite internasjonalt sammensatt band øvde til 

en avslutningskonsert. Den musikalske kunnskapen til de enkelte bandmedlemmene var svært 

varierende. Påliteligheten og punktligheten ble også svært forskjellige etterfulgt av 

medlemmene. For den meget engasjerte lederen av bandet, var alt dette ein stor utfordring. Om 

kvelden fortalte han: “På et tidspunkt tidligere i dag var jeg så utslitt og utmattet at tårene bare 

rant. Hele dagen igjennom jobbet jeg etter mottoet “start again”. Vi øvde på en sang, men fikk 

det ikke helt til. - Start again! En av deltakerne kom for sent til øvingen og vi hadde alt øvd inn 

en sang. Start again! Et notestativ ramla sammen og avbrøt øvingen. - Start again! Og nå føler 

jeg at jeg har gitt alt, men vet fortsatt ikke om opptredenen vil bli bra nok? - Start again!  

 

 Å ikke bite seg fast i det når en opplever skuffelse og fordømmelse, blir såret eller 

fordømt, det er alt annet enn lett. Dette innebærer høy-ytelses sport for sjelen. Skal tro hvordan 

det var for apostelen Peter. Han arbeidet i team sammen med broren Andreas, samt de to 

brødrene Jakob og Johannes. De to siste hadde fått tilnamnet “tordensønnene”. Hvordan det 

forholdt seg mellom disse karene ute på Genesaretsjøen i en liten båt, kan vi bare tenke oss til 

i fantasien. Det kunne nok falle mangt et hardt og fornærmede ord mellom dem. På et tidspunkt 

ble det nok for Peter og han stilte Jesus et godt spørsmål: “Hvor mange ganger skal jeg tilgi 

min bror? Sju ganger? Dette var jo egentlig ganske mange ganger. Men så fikk han svaret fra 

Jesus: “ Ikke sju ganger, men sytti ganger sju ganger”. Altså: Å tilgi er for Jesus en “never-

ending-story”! For Jesus er det dette som gjelder: Slutt aldri å tilgi - Don`t stop forgiving! 

 

 Den som lever etter dette er et ekte sendebud for fred. Han gir freden stadig en sjanse! 

Har vi motet til ikke å gi opp men stadig gå på på nytt: Begynn på nytt! Start again! 

 

for go4peaceTeamet  Meinolf Wacker 


