
 

 

 
Září / September 2020                            tschech.          

Odpusť! Ne sedmkrát, ale 

sedmasedmdesátkrát!  
                            (viz. Mt 18,21)                                                                                                                                                                                                
______________________________________ 

Začni znovu! 

Start again! 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

 

Milí přátelé Ježíšových slov, 

 

termometr vystoupal přes 40 °C. V malé mezinárodní kapele se připravovala hudba na 

závěrečný koncert. Muzikantský um jednotlivých lidí byl rozdílný a také spolehlivost a 

dochvilnost se vnímala velmi odlišně. Pro nejvýše angažovaného vedoucího této kapely to byla 

obrovská výzva. Po večerech vyprávěl: „V jednom okamžiku jsem byl už tak hotový a 

zklamaný, že jsem neudržel slzy. Celý den jsem se řídil mottem „začni znovu“. Jedna píseň 

nebyla dostatečně nacvičena. – Začni znovu! -  Jeden člen přišel pozdě na zkoušku. A my jsme 

už první píseň měli nacvičenou. – Začni znovu. – Stojánek na noty spadl a přerušil zkoušku. – 

Začni znovu. – A teď, když cítím, že jsem do toho dal všechno, ale nevím, jestli se vystoupení 

podaří? – Začni znovu!“   

 

Nenechat se odradit zklamáním, posuzování m, zraněními nebo špatným jednáním, to je 

všechno, jen ne jednoduché! Je to vysoce výkonný sport pro duši. Podobně to dopadlo i na 

Petra. Jako hrubý chlapík pracoval v týmu se svým bratrem Andreasem, s Jakubem a Janem. 

Poslední dva dostali přezdívku – byli nazýváni „synové hromu“. Jak to mohlo být při práci na 

lodích na Galilejském moři, to si každý může ve své fantazii představit sám. Padala mnohdy 

hrubá a zraňující slova. Někdy už to Petrovi připadalo opravdu moc, a tak se ptal Ježíše: „Jak 

často musím mému bratrovi odpustit? Sedmkrát?” To by bylo už docela hodně! A potom slyší 

Ježíšovu odpověď.: „Ne sedmkrát, nýbrž sedmasedmdesátkrát!“  Tedy: Odpouštění je u Ježíše 

“nekonečný příběh”! U něho platí: „Nikdy nepřestávej odpouštět!“ – „Don’t stop forgiving!“ 

 

Kdo takto žije, každý den znovu, je pravý posel pokoje. Dává mu stále šanci! Mějme 

odvahu nepřestávat a začínat znovu: Začni znovu! Start again! 

  

za go4peaceTeam   Meinolf Wacker 


