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utan sjuttiosju gånger!
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(jfr. Matt. 18:21)
______________________________________
Börja om!
Start again!

Kära Ni, ordets vänner,
termometern visade mer än 40° C. Medlemmarna i ett litet internationellt band
förberedde musiken till en avslutningskonsert. Den musikaliska kunskapen bland dem var
mycket ojämnt fördelad, samma sak gällde tillförlitlighet och punktlighet. Det var en stor
utmaning för bandets mycket engagerade ledare. På kvällen berättade han: ”Det fanns ett
ögonblick under dagen då jag var helt slut och så besviken att jag fick tåror i ögonen. Hela
dagen hade jag levt enligt mottot ’Start again’. En låt var inte tillräckligt bra än. – Start again!
En medlem i bandet kom för sent till repet. Och vi hade redan börjat med de första låtarna. –
Start again! – Ett notställ föll omkull och repet avbröts tillfälligt. – Start again. Och nu när jag
känner att jag har försökt allt men inte vet om det kommer att gå bra med spelningen? – Start
again!”
Att inte hålla fast vid besvikelse och fördömande, vid kränkning eller andras fel, det är
allt annat än lätt! Det är elitidrott för själen. Hur må det ha varit för Petrus? Han var fiskare och
arbetade hårt tillsammans med sin bror Andreas och med Jakob och Johannes. De två
sistnämnda hade fått ett smeknamn – de kallades för ”åskans söner”. Hur det har gått till när de
arbetade på båtarna vid Gennesaretsjön, det kan vi alla föreställa oss i vår fantasi. De kommer
nog ha använt hårda och sårande ord ibland. Till slut verkar Petrus ha haft nog och han frågade
Jesus: ”Hur många gånger skall min broder få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?”
Det var ju redan mycket! Och sedan hör han svaret från Jesus: ”Inte sju gånger, utan sjuttiosju
gånger!” Vi ser att förlåtelse är en ”never-ending-story” för Jesus! För honom är det klart:
Aldrig sluta förlåta! – Don’t stop forgiving!
Den som lever så här, varje dag, är en sann fredens budbärare. Han eller hon ger freden
alltid en chans. Låt oss ha modet att aldrig sluta börja om: Börja om! Start again!
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