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Iartă! Nu-ţi spun până la şapte
ori, ci până la şaptezeci de ori
şapte.
(vezi Mt 18,21)
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Începe din nou!
Start again!

Dragi prieteni al cuvântului!
Termometrul urcase bine peste 40 grade Celsius. O trupă internațională mică pregătea
muzica pentru un concert de închidere. Abilitatea muzicală a indivizilor a fost foarte diferită,
fiabilitatea și punctualitatea au fost trăite, de asemenea, în moduri foarte diferite. Pentru liderul
trupei intens implicate, aceasta era o provocare foarte mare. Seara povestea: „Într-un moment
al zilei am fost atât de epuizat și dezamăgit încât am izbucnit în lacrimi. Toată ziua am trăit
motto-ul ‚Start again‘.O melodie nu a fost practicată suficient de bine. – Start again! Un
membru al trupei a întârziat de la repetiție, și noi am exersat deja primele piese. – Start again.
– Un stand de muzică a căzut și a întrerupt repetiția. – Start again. Și acum, simt că am dat totul
și nu știu dacă performanța va avea succes. – Start again!“
A nu fi blocat de dezamăgiri și judecăți, răni sau comportament necorespunzător al
celorlalți, asta este orice dar nu ușor! Acesta este un sport de înaltă performanță pentru suflet.
Cum ar fi putut să-i fi făcut bine lui Petru? Ca un coleg dur a lucrat într-o echipă cu fratele său
Andrei, cu Iacob și Ioan. Cei doi din urmă primiseră o poreclă - au fost numiți „fiii tunetului”.
Cum putea să fie atunci când lucrau pe bărcile de pe Marea Galileii, fiecare își poate folosi
imaginația. Cu siguranță au fost rostite câteva cuvinte dure și dureroase. La un moment dat,
Petru simțea că a avut destule, așa că l-a întrebat pe Isus: „De câte ori să-l iert pe fratele meu
care greşeşte împotriva mea? De șapte ori?“ Asta era deja prea mult! Apoi auzise răspunsul lui
Isus: „Nu-ţi spun până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori şapte!“ Așa că: Iertarea este un
„never-ending-story“ în ochii lui Isus! Regula lui este: nu înceta niciodată să ierți! – Don’t stop
forgiving!
Cei care trăiesc astfel, în fiecare zi din nou, sunt adevărați mesageri ai păcii. El oferă
întotdeauna o șansă păcii! Să avem curajul să nu încetăm niciodată și să începem din nou:
Începe din nou! Start again!
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