
 

 

 
Wrzesień / September 2020                  po polsku           

Przebacz! Nie siedem razy, lecz 

aż siedemdziesiąt siedem razy!  
                        (porównaj Mt 18,21)                                                                                                                                                                                                
______________________________________ 

Zacznij od nowa! 

Start again! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 

 

 termometr pokazał ponad 40° C. W małym międzynarodowym zespole 

przygotowywany był program muzyczny na koncert finałowy. Muzyczne umiejętności 

poszczególnych członków zespołu były bardzo różne, a ich niezawodność i punktualność były 

również bardzo niedoskonałe. Dla bardzo zaangażowanego w przygotowania kierownika 

zespołu było to duże wyzwanie. Wieczorem opowiadał: „W pewnym momencie tego dnia 

byłem tak wykończony i również zawiedziony, że łzy same mi poleciały po policzkach. Przez 

cały dzień starałem się postępować zgodnie z mottem: „zacznij od nowa”. Jedna piosenka              

nie była jeszcze wystarczająco dobrze dopracowana. Zacznij od nowa! Jeden z członków 

zespołu spóźnił się na próbę i przyszedł, gdy pierwsze piosenki już przećwiczyliśmy. Zacznij 

od nowa. Pulpit na nuty upadł nagle i przerwał próbę. Zacznij od nowa. I teraz, gdy czuję,             

że dałem z siebie wszystko i nie wiem, czy występ się uda? Zacznij od nowa!” 

 

 Wcale to nie jest łatwe, bym się nie koncentrował na uprzedzeniach i tym, co zawiodło, 

na zranieniach czy złym postępowaniu innych. To jest sport wyczynowy dla duszy. Jak mógł 

się czuć Piotr? Jako niewykwalifikowany pomocnik pracował w zespole swojego brata 

Andrzeja z Jakubem i Janem. Ci ostatni nosili przydomki „synowie burzy”. Jak to mogło 

wyglądać przy pracy na łodziach na jeziorze Genezaret może sobie każdy w swojej wyobraźni 

przedstawić. Niejedno twarde i raniące słowo musiało tam padać. Kiedyś musiało to Piotrowi 

tak dokuczyć, że zapytał Jezusa: „Jak często muszę przebaczyć mojemu bratu? Czy siedem 

razy?” To było przecież dużo! I wtedy usłyszał odpowiedź Jezusa: „Nie siedem razy,                    

lecz aż siedemdziesiąt siedem razy!” Zatem przebaczanie jest z Jezusem „never ending story” 

–„nie kończącą się historią”. U Niego tak to działa: Nie przestawaj przebaczać! – Don’t stop 

forgiving! 

 

 Kto tak żyje, staje się codziennie na nowo prawdziwym posłańcem POKOJU! Daje on 

ciągle nową szansę! Miejmy odwagę, by nigdy nie ustawać i na nowo zaczynać:  

Zacznij od nowa! Start again! 
 

W imieniu go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


