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Jézus igéjének kedves Barátai, 

  
 milyen gyorsan belopóznak lelkünkbe az egymásról alkotott ítéletek! Milyen gyorsan 
pálcát törünk társunk felett: Jaj, miért hagyta a cipőjét kint a folyósón? – Milyen szépen is kértem, 
hogy legyen pontos és már megint 20 perce várok rá. – Komolyan megígérte, hogy legkésőbb 
hétvégén felhív és most már megint szerda van! – A focicsapatunkban hosszasan beszéltünk arról, 
hogyan tudnánk erősíteni a csapatszellemet, de tegnap már megint minden úgy volt, ahogyan 
korábban is. Egyik csapattag egyszerűen nem állt készen arra, hogy a társainak a pályán egy 
esélyes helyzetet szerezzen. Újra csak azt akarta megmutatni, hogy egymaga milyen jól tud 
játszani.    
 
 Ilyen és hasonló tapasztalatok uralják hétköznapjainkat, veszélyt és esélyt egyaránt 
jelentve. Ezekben a pillanatokban tanulhatod meg, hogy válhatsz életutad helyes váltókezelőjévé, 
ahhoz, hogy ne fuss rossz vágányra. Veszélyes lehet, ha a csalódás pillanataiban visszahúzódom 
csigaházamba, ha beletörődöm helyzetembe vagy ha feladom: Nincs már kedvem hozzá! Olyan 
sokszor megpróbáltam! A másik úgysem változik meg!“ És ebben bizonyos értelemben igazad is 
van: Te nem tudod megváltoztatni felebarátodat.  
 
 Ferenc pápa ezt mondta a szarajevói fiataloknak: „Fontos hivatásotok van: soha ne falakat 
építsetek, hanem hidakat!“ De hogyan is lehetne elkeseredett pillanatainkban is hidakat építeni? 
Egy komoly ugrás nélkül ez nem fog menni! A lovassportban a lovak az akadálypályán lévő 
léceken ugranak át. Ha viszont csökönyösen megállnak egy-egy ilyen akadály előtt, máris 
veszítettek. Ugyanígy a „csalódás mindenik kőfala“ arra ösztönöz bennünket, hogy a szeretet egy 
határozott ugrásával annak a felebarátunknak a szívébe költözzünk, aki éppen megbántott 
bennünket. Ebben akár egy kis humor is segítségünkre lehet.  
 
 Útra készültünk egy ifjúsági csoport tagjaival. Az egyik fiatal többször is említette nekem, 
nagyon szívesen velünk tartana és a hónap végéig visszajelez majd ezzel kapcsolatban. Miután 
már régen lejárt a jelentkezési idő, WhatsApp-on illetve sms-ben üzentem neki, de válasz nem 
érkezett. Hát ez nagyon idegesítő volt! Aztán egy idő múlva mégiscsak felhívott, láttam, amint a 
telefonom kijelzője kiírja a nevét. Ebben a percben éreztem: Kezdd elölről!- Start again! „De jó, 
hogy felhívtál. Már nem tudtam, hogy a 2016-os vagy a 2017-es év február végében egyeztünk 
meg!“  Ezen mindketten jót nevettünk. Tehát: Kezdd elölről!- Start again! 
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