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Tiszta szívet teremts bennem, 
Istenem és az erős lelket 
újítsd meg bennem.   (Zsolt 51,12)                                                 
______________________________________           

Kezdd újra! 
Start again! 
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Jézus igéjének kedves Barátai! 

micsoda öröm belenézni egy gyerek csillogó, igaz szemébe! Mivel ezek egy tiszta 
gyermeki szívből származnak, általuk Istent láthatjuk. Ezek a pillanatok a mély boldogság 
pillanatai! Ilyen tiszta szívet kap mindenki közülünk a születéskor. Nem egyszerű dolog,  
hogy ezt a tiszta szívet megőrizzük és ne adjuk át a hatalom vagy a birtoklási vágy 
csábításának, se az élvezetek hajhászásának.  

Ferenc pápa mondta a 2013-ban megszervezett Ifjúsági Világtalálkozó alkalmával: 
„Az ifjúság ideje az az idő, amikor az érzelmi életetek nagy gazdagsága kivirágzik, mely jelen 
van szívetekben. Ez egy igaz, szép és nagy szeretet iránti mély vágy (…). Amikor arra hívlak, 
hogy az ember szeretetre szóló hivatásának szépségét újra felfedezzétek, arra is felszólítalak, 
ne engedjétek, hogy a szeretetet kisszerűen kezeljék. Mindenekelőtt arra figyeljünk, hogy a 
szeretetet  ne próbálják meg kizárólag testi síkra redukálni és ne válasszák el a szépség, a 
közösség, a hűség és a felelősségvállalás alapvető ismertető jegyeitől.  

Kedves fiatal Barátaim, az átmenetiség, a viszonylagosság kultúrájában sokan azt 
prédikálják, az a legfontosabb, hogy a pillanatot ‚élvezzük‘. Az egész életre való 
elköteleződésnek, a végleges, örök időkre szóló döntéseknek szerintük nincs értelme, mivel 
nem tudni, mit hoz a holnap. Én azonban kérlek benneteket, legyetek forradalmárok; 
kérlek, ússzatok az ár ellen!“  
 
Jézus igéjének kedves Barátai, egy tiszta szív szabadságot és helyet ad az életnek. Egy 
tisztátalan szív ragaszkodik dolgokhoz, emberekhez és birtokolni akar. Kérjünk hát Istentől 
újra és újra tiszta szívet, mely szabadságot ad és a legjobbat akarja a velünk szemben 
állóknak. Így tudunk úszni az árral és képesek leszünk egy igazi, állhatatos szeretetre. És 
amikor pillantásunk tisztátalan és birtokolni akar, akkor tartsuk szem előtt: Kezdd újra! – 
Start again! 
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