
 

 

 
2020 szeptember                                 ungarisch           

Bocsáss meg! Nem hétszer, 

hanem hetvenszer hétszer!  
                          (Mt 18,21 szerint)                                                                                                                                                                                                
______________________________________ 

Kezdd el újra! 

Start again! 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
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                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
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Jézus igéjének kedves Barátai, 

 

 a hőmérő higanyszála bőven 40° fölé kúszott. Egy kis nemzetközi csoportban éppen egy 

búcsúkoncert zenéjét készítették elő. A jelenlévők zenei ismerete igencsak különbözött 

egymástól, a megbízhatóságot és pontosságot szintén különbözőképpen élték meg a résztvevők. 

Az együttes mélyen elkötelezett vezetője számára mindez igazi kihívás volt. Este így mesélt: 

„Egyik pillanatban már olyannyira kikészültem és annyira el voltam keseredve, hogy szemem 

megtelt könnyel. Egész nap a „Kezdd el újra!“ mottó járt a fejemben. Az egyik dalt még nem 

gyakoroltuk be eléggé.  - Kezdd el újra! Az együttes egyik tagja elkésett a próbáról, addig mi 

már begyakoroltuk az első dalokat. - Kezdd el újra. Erre az egyik kottatartó felborult és 

félbeszakította a próbát. - Kezdd el újra. És most, hogy úgy érzem, mindent megtettem, mégsem 

tudom, a fellépés fog-e sikerülni? - Kezdd el újra! 

  

Az, hogy a csalódások és az előítéletek ne befolyásoljanak, a megbántások és mások 

hibái ne akadályozzanak, ez minden, csak nem könnyű! Ez a lélek számára igazi nagy 

teljesítmény. Ahogyan ez Péter apostollal is történt. Zord lélekkel dolgozott egy csapatban 

testvérével, Andrással, Jakabbal és Jánossal. A két utóbbi becenevet is kapott – „a vihar fiainak“ 

hívták őket. Hogy a Genezáreti-tavon lévő csónakokban hogyan zajlott a munka, mindenki 

elképzelheti saját fantáziája alapján. Bizonyára kemény és sértő szavak is elhangzottak. 

Péternek valószínű kissé elege lett már és megkérdezte Jézust: „Milyen gyakran kell 

testvéremnek megbocsátanom? Hétszer?“ Az úgy azért sok lenne! És ekkor ezt hallja Jézustól: 

„Nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer!“ Tehát: A megbocsátás Jézusnál egy „never-ending-

story“! Nála ez érvényes: Soha ne fáradj bele megbocsátani! – Don’t stop forgiving!  

 

  Aki így él, nap mint nap, az a béke igazi követévé válik. Újra és újra esélyt fog adni a 

békének. Legyen hát bátorságunk, hogy soha ne fáradjunk bele az újrakezdésbe: Kezdd el újra! 

Start again! 

 

a go4peaceTeam nevében  Meinolf Wacker 


