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                                 (Col 3,13)                                                                                 

___________________________________            
      Începe din nou! - Start again! 
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    Dragi prieteni al cuvântului! 

 

 Este surprinzător, cât de repede se strecură în inima noastră judecatele despre alții! Cât 

de repede spargem bagheta peste ceilalți: Vai, de ce și-a lăsat iarăși pantofii pe coridor? – Am 

cerut-o așa de frumos să fie aici la timp, și iarăși aștept deja de 20 de minute. – Mi-a promis 

că mă sună până la sfârșitul săptămânii și uite, e deja miercuri! – Am discutat lung despre 

cum am putea întări spiritul de echipă în echipa noastră de fotbal. Un coleg pur și simplu nu 

era în stare să lasă o ocazie bună de gol celorlalți, a vrut doar să arate cât de bine poate juca. 

 

 Zilele noastre sunt dominate de experiențe asemănătoare, însemnând șansă dar  și 

pericol în aceași timp. În momentele acestea poți învăța cum să fii operatorul vieții tale, ca 

să nu ajungi pe o linie nepotrivită. Este periculos să mă retrag în gaura de șoarece în clipele de 

dezamăgire, să mă resemnez și să renunț la situație: „Nu mai am chef! Am încercat de atâtea 

ori, iar celălalt nu s-a schimbat deloc!“ Și într-un fel ai dreptate: Nu poți scimba aproapele 

tău.  
 

Papa Francisc a zis timerilor din Sarajevo: „Aveți o vocație importantă: să nu 

construiți niciodată garduri, ci doar poduri!“ Dar cum putem construi poduri în clipele 

dezamăgirii? Fără o săritură serioasă nu vom reuși! În sportul ecvestru caii sar peste 

obstacole pe parcurs, dar dacă se opresc în fața unui obstacol, au pierdut concursul. Tot așa ne 

invită pe toți „gardurile dezamăgirii“ să aterizăm cu o săritură a dragostei în inima aceluia, 

care ne-a deziluzionat. Deseori ne ajută un pic de umor. 

 

 Ne-am pregătit la o călătorie cu un grup de tineri, un băiat mi-a zis repetat că vrea 

neapărat să vină și el. Trebuia să mă anunțe până la sfârșitul lunii, termenul era deja de mult 

expirat, l-am întrebat pe WhatsApp și prin SMS, nicio reacție. Pentru mine era foarte 

enervant! Apoi m-a sunat, am observat numele lui pe ecranul telefonului. În acea clipă am 

simțit: Începe din nou! – Start again! „Ce bine că m-ai sunat! Nu eram sigur dacă ne-am 

înțeles în sfârșitul lunii februarie 2016 sau 2017!“    Amândoi ne-am pufnit în râs. Deci: 

Începe din nou! – Start again! 

 

 

  pentru OnWordTeam   Meinolf Wacker 

mailto:mail@onword.de

