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Creează în mine o inimă 
curată, Dumnezeule,  şi un 
duh statornic înnoieşte 
înăuntrul meu!           (Ps 51,12)                                                 
______________________________________           
                    Începe din nou! 
                      Start again! 
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    Dragi prieteni al cuvântului! 

Ce bucurie este să te uiți în ochii sclipitori și veritabili al unui copil! Ei conduc la o 
inimă pură de copil, iar noi ne uităm direct la Dumnezeu prin ei... acestea sunt momente de 
bucurie adâncă! La naștere ni s-a dăruit și nouă o inimă la fel de pură. Să ne păstrăm inima în 
această stare și să nu cedăm la ademenirea puterii, posesiunii și a dorinței pentru plăceri, nu 
este ușor deloc. 
 
 În 2013 la Ziua Mondială a Tineretului din Rio, Papa Francisc a zis: „Perioada 
tineretului este aceea în care înflorește o bogăție a sentimentelor, iar ceea ce se află în inimile 
voastre este acea dorință profundă pentru o dragoste adevărată, frumoasă și profundă (…) De 
aceea vă invit să descoperiți frumusețea vocației umane de a iubi, vă îndemn să vă opuneți 
tendinței răspândite de a banaliza iubirea, reducând omul la aspectul lui sexual și separându-l 
de caracterele lui esențiale de frumos, de comunitate, de fidelitate și de responsabilitate. Dragi 
tineri, în cultura provizoriului și a relativului mulți predică despre importanța de a savura 
momentul, că nu merită să ne angajăm în ceva pe durata vieții, să luăm decizii pe termen lung, 
că oricum nu știm ce se va întâmpla mâine. Eu vă rog însă să fiți revoluționari; vă rog să 
înotați contra curentului!“ 
 
 Dragi prieteni al cuvântului, o inimă pură lasă libertate și dă spațiu pentru viață.  O 
inimă necurată ține de obiecte și oameni și vrea să posede. Să-l rugăm pe Dumnezeu să ne dea 
inimă pură care lasă libertate și vrea binele celorlalți. Să înotăm astfel contra curentului și să 
fim capabili de o dragoste într-adevăr stabilă. Iar când privirea noastră devine impură și vrea 
să posede, e valabil mottoul nostru: Începe din nou! – Start again! 
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