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Skapa i mig, Gud, ett rent 
hjärta, ge mig ett nytt och 
stadigt sinne.             (Ps. 51:12)                                                 
_____________________________________           

Börja om på nytt! 
Start again! 
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Kära Ni, ordets vänner, 

vad underbart är det att titta in i ett barns oförfalskade ögon. Deras ögon har sitt 
ursprung i barnets rena hjärta; därför kan vi se igenom dem fram till Gud. Det är ögonblick av 
djup lycka! Ett sådant rent hjärta har vi alla fått vid födseln. Att bevara ett sådant hjärta och 
inte falla för maktens och egendomens frestelser och längtan efter nöje, det är inte alls lätt. 
 
 På värlsdungdomsdagen 2013 i Rio sa påven Franciskus: ”Ungdomen är en tid i livet 
då längtan efter en kärlek som är äkta, vacker och expansiv börjar frodas i era hjärtan. (...) 
Samtidigt som jag uppmuntrar er att återupptäcka det vackra i människans kallelse att älska, 
uppmanar jag er också till att göra uppror mot den utbredda tendensen att reducera kärlek till 
något banalt, till enbart en sexuell aspekt, vilket berövar den dess väsentliga egenskaper: 
skönhet, gemenskap, trohet och ansvar. Kära unga vänner, i en relativistisk och flyktig kultur, 
där man understryker vikten av att ’njuta i stunden’; och där man säger att det inte är värt att 
ta ett livslångt åtagande, fatta ett definitivt beslut, ’för alltid’, eftersom vi inte vet vad 
morgondagen för med sig, ber jag er, att vara revolutionära, jag ber er att gå mot 
strömmen.” 
 
 Kära Ni, ordets vänner, ett rent hjärta sätter fri och ger rum för att leva. Ett orent 
hjärta håller fast vid saker och människor och vill äga. Låt oss be Gud om ett rent hjärta som 
sätter fri och som vill det bästa för den andra. Så går vi mot strömmen och blir beredda för 
äkta, bestående kärlek. Och om vår blick har varit oren och ville äga, så gäller det: Börja om 
på nytt! – Start again! 
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