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Odpuščaj! Ne pravim ti do
sedemkrat, ampak do
sedemdesetkrat sedemkrat!
(Mt 18,21)
__________________________________________

Začni znova!
Start again!

Dragi Prijatelji Besede,
termometer se je povzpel čez 40°. Nek mali mednarodni bend je pripravljal glasbo za
zaključni koncert. Glasbene zmogljivosti posameznikov so bile različne, prav tako so člani
različno doživljali zanesljivost in točnost. Za zelo zavzetega vodjo glasbene skupine je bil to
velik izziv. Zvečer je pripovedoval: »V nekem trenutku sem bil čisto na koncu in tako
razočaran, da so mi stopile solze v oči. Cel dan sem živel po motu: 'Začni znova!' Ene skladbe
nismo še dovolj preigrali. – Začni znova. En član benda je na vajo prišel prepozno. Prve pesmi
pa smo že povadili. – Začni znova. Notno stojalo se je prevrnilo in prekinilo vajo. – Začni
znova. In zdaj, ko čutim, da sem dal vse od sebe, a ne vem, če bo nastop uspel? – Začni znova.«
To, da si človek ne beli glave z razočaranostjo, obsojanjem, prizadetostjo ali z
neprimernim obnašanjem drugih, je vse prej kot lahko. To je za dušo naporen šport. Podobno
se je godilo tudi Petru. Kot hladen služabnik je delal v ekipi s svojim bratom Andrejem,
Jakobom in Janezom. Kako je potekalo njihovo delo v čolnarni, si lahko vsak sam predstavlja.
Tam je bila izrečena marsikatera težka in žaljiva beseda. Enkrat je bilo Petru dovolj in tako je
vprašal Jezusa: »Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do
sedemkrat?« To bi bilo že veliko! In nato je slišal Jezusov odgovor: »Ne pravim ti do
sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.« Odpuščanje je torej pri Jezusu zgodba, ki se
nikdar ne konča. Pri njem velja: nikoli ne prenehaj odpuščati! – Don't stop forgiving!
Kdor vsak dan znova živi na tak način, je pravi znanilec miru. Miru redno daje
priložnost! Imejmo torej pogum, da nikoli ne odnehamo pri ponovnih začetkih. Začni znova!
Start again!
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