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„Senki sem varr foltot új posztóból régi 
ruhára, mert a toldás kitépne belőle, az 
új a régiből, és még csúnyább szakadás 
támadna. És senki sem tölt újbort régi 
tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a 
tömlőt, s odalenne a bor is, a tömlő is; 
hanem az újbor új tömlőbe való.” (Mk 

2,21-22)

Ne kínlódjatok az ócskával! Új dolog 
van, új kezdődik, nem kell már fol-
tozgatni, új jött, új ruha, új indulás, új 
bor… Hagyjátok a stoppolást!
Valaki egyszer szomorúan jött hozzám, 
hogy ő nem tért meg igazán. És bárki-
hez fordul, mindenki bele akarja ma-

gyarázni: Magának semmi baja, maga 
megtért… És potyogott a könnye, hogy 
igenis érzi, meg az élete is azt mutatja, 
hogy ő nem tért meg. Akkor a Gazdám 
azt sugallta, hogy ezt a tanácsot adjam 
neki:
– Rendben van, fogadjuk el, hogy nem 
tért meg! – Láttam, hogy rám mereszti 
a szemét. – Hát kezdjük az egészet elöl-
ről! Most térjen meg! MOST. Kezdjük el 
a keresztyénséget! – Igen vidáman ment 
el, mert örült, hogy elölről kezdhetett 
egy elrontott dolgot. Egészen elölről.
Ez a csoda, hogy lehet elölről kezde-
ni! Adódhat az életünkben, hogy azt 
mondjuk: ez már ócska ruha, elnyűttük, 
kezdjük elölről. Csoda! Szabad elölről 
kezdeni, sőt, mindennap elölről is kell. 
A ruhádat is megkeféled, felakasztod, 
kivasalod – hát valami ilyenfélét csi-
nálj a keresztyénségeddel is! Krisztus 
követését is kezdd el naponta. Ha ked-
den nem sikerült, szerdán kezdd el újra! 
Mert ez a csoda! Isten Szentlelke ehhez 
ad erőt.

Észre sem vettük, és már el is „fogyasztottuk” az új esztendő 12 szeletes tortájából az 
első adagot. Szabad egy kérdést hozzád és hozzám? Mi újság az újévi fogadalmaink-

kal?… Bevallom, volt olyan esztendő, amikor februárra már szinte nem is emlékeztem 
arra, mit fogadtam meg januárban. Nos, akárhogy is történt és történik idén, ezért 
érzem fontosnak, hogy tudatosítsuk magunkban:

Mindig szabad elölről kezdeni!
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Van, aki valami belső érzésre, bizser-
gésre vár: majd akkor kezdem. Ne várj 
ilyen bizsergésekre! Kezdd el, menet 
közben majd meglátod, hogy megáldja a 
kezdést, mert Ő az Alfa és az Omega, a 
Kezdet és a Vég.

Gyökössy Endre: Életünk Jézus tükrében 
Jézus példázatai tükrök: ha úgy nézel bele, 
hogy megrendülsz és érzed: „Ez én vagyok, 
nekem szól” – akkor új élet és új kezdet vár 
rád! (144 old., 1800 Ft)

Íme, Pál fordulása
A Cselekedetek könyvének egyik dön-
tő jelentőségű története Saul megtérése. 
Míg az apostolok testben ismerhették 
meg Jézust, Saul mennyei dicsőségében is-
merhette föl. Mert Jézus elébe ment a da-
maszkuszi úton, amikor ő ellene vonult. 
Találkoztak félúton, hogy soha többé el ne 
váljanak.
Kövessük nyomon Sault a damaszkuszi 
úttól Damaszkuszig, majd Jeruzsálemig!
Amikor felemelik az út porából, nem lát. 
Talán nem is a mennyei fény vakította 
meg, hanem elvakította eddigi vaksága. An-
nak döbbenete, hogy azt hitte, látott.
Kézen fogva vezetik be Damaszkuszba, s 
ott egy Júdás nevű zsidó ember házába vi-
szik, aki az Egyenes utcában lakik.

Szinte lehetetlen, hogy össze ne rezzen-
jünk a név hallatára. De ez a Júdás pont 
fordítva: rejtegeti a Saulban lakozó Krisz-
tust, nem árulja el. Vigyáz rá. Bárány őrzi 
a farkast.
Mi lett ebből a farkasból? Három napig 
nem eszik, nem iszik. Vakon fekszik egy 
idegen ágyon. De az a damaszkuszi ágy, 
ott az Egyenes utcában: bölcső. Pál bölcső-
je. Egy új ember bölcsője, aki még nem lát, 
ahogy az újszülöttek sem. S ahogy a cse-
csemő sírással jelzi, hogy él, Pál: imával.
Ugyanakkor Jézus egy másik imádkozó 
tanítványnak, Anániásnak belső és felső 
parancsot ad: menjen el az Egyenes utcá-
ba, Júdás házába, mert ott van egy tarzusi 
fiatalember, aki már imádkozik. S imád-
kozás közben látja, hogy egy Anániás 
nevű férfi tér be hozzá és teszi rá a kezét, 
hogy ismét lásson.
Anániás jól ismerhette Saul hírét. Lehet, 
éppen azért imádkozott, hogy csak őtőle 
mentse meg Isten. Érhető tehát, hogy imá-
jában szerényen és alázatosan, de szabad-
kozik a mennyei megbízatás miatt. Jézus 
végül meggyőzi őt…

A folytatást legfőképpen az újszövetségi 
Apostolok Cselekedeteinek 9. fejezetéből 
érdemes elolvasni, a hozzá szolgáló 
elmélkedés folytatását pedig Gyökössy 
Endre: Amikor erősen fújt a Lélek  
című kötetből, amelyben hallatlan  
új meglátásokat ismerhetünk meg  
az ApCsel-ről 
(336 old., 3400 Ft)
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Sértődötten
Érzékeny „bőröd” van. Nem méltányolták 

eléggé önérzetedet – máris játszod a 
sértődöttet. Egy hűvös szellő – s máris 
„náthás” vagy.

A hideg víz megedz.

Az embereket vedd úgy, ahogy vannak! 
Igenis rosszindulatúak, irigyek, szívte-
lenek, tapintatlanok…

Csakhogy megbántóid mind Istentől kap-
tak feladatot épp a te irányodban. Isten 
kalapácsai ők. Tűzben kalapálnak té-
ged. Ahol feljajdulsz, ott a beteg részed.

És meg kell gyógyulnod!

Az aggályosok kiváltsága
Aggályos vagy, skrupulista. Főleg a gyóná-

said: valóságos gyötrelmek!

Sajnállak. Roppant terhet cipelsz.

Az aggályosság a lélek beteges állapota, 
amelyből ki kell gyógyulnod. Magad-
tól nem „növöd ki”. A legfontosabb, 
hogy bízd magad egy képzett, megértő 
lelkiatyára, aztán tarts ki mellette, ne 
vándorolj templomról templomra, mint 
a pillangó virágról virágra.

Ne csodálkozz, ha különleges tanácsokat 
ad, még ha aggályos lelkiismereted az 
ellenkezőjére ösztönöz is. Megparancsol-
hatja, hogy legfeljebb három percig vizs-

gáld a lelkiismeretedet, sőt, teljesen el is 
tilthat a lelkiismeret-vizsgálattól!

Ő majd kérdezni fog. Ne próbálj rá hatni, 
hogy mit kérdezzen. Esetleg szándéko-
san mellőz olyan kérdést, amit te aggá-
lyosan előtérbe helyezel.

Ha szentáldozás előtt elfog az aggályos-
kodás, és már nem tudsz tőle tanácsot 
kérni, hogy elkövettél-e súlyos bűnt vagy 
sem, tartsd magad a szabályhoz: csak 
akkor nem áldozhatsz, ha száz százalé-

kig biztosan súlyos bűn, amit tettél! Ha 
már kételkedsz, ingadozol: lehet ez is, az 
is – menj nyugodtan áldozni!

Viseld türelemmel az aggályos megpróbál-
tatásodat, mert Isten szeretetből küldi 
rád.

Bízzál lelkiatyádban és bízzál Jézusban, 
aki tőled sem tagadja meg szeretetét!

Johannes Rosche: Éljünk Isten tenyerén! 
című kötetből idéztünk. „Gyorssegély” lelki 
ügyeinkben! 
(kemény táblás, 192 old, 1680 Ft)

Az Éljünk Isten tenyerén! című, nagy sikerű könyvünket Johannes Rosche gyakorló lelkipásztor 
írta, aki igen sokat foglalkozott az elé kerülő „lelkekkel”. Ezt érezzük is olvasás közben: az atya 
tapasztalatból és nagy szeretettel beszél. Olyan, mintha a gyóntatószékben találkoznánk vele: 
amit alig merünk elsuttogni, arra máris előttünk van a válasz, a megoldás. Próbáld ki Te is; ostro-

mold néma kérdéseiddel ezt a könyvet, s meglátod, nem marad adós a válasszal… Az alábbiak-

ban Johannes atya a lélek két komoly „betegségére” kínál orvosságot:

Itt a lélek orvossága!!



Rendhagyó  rendőri 
intézkedés

A rendőr megállítja a lelkész kocsiját gyors-

hajtás miatt. Elkéri az iratait, majd betekint 
az autóba, a pap várandós feleségére és 
három gyermekükre. Végül így szól:
– Tiszteletes úr, magának nem telik bünte-

tésre, hajtson lassabban. – Azzal visszaadta 
a jogosítványt, és távozott.

A HÓNAP sikerKÖNYVE

Conrad Breston: Az Első Kard 
című, izgalmas keresztény 

kalandregényt kínáljuk  
majdnem fele áron, 

1680 Ft helyett 1000 Ft-ért!
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megújuló kínálata ugyanitt!

Egy könyv, amely 

Isten jóságáról és irgalmáról 

szól úgy, hogy szinte 

elő sem fordul benne 

a Mindenható neve…
Conrad Breston: Az Első Kard című kaland-

regényről van szó, amelyben álom és va-

lóság keveredik. Ki győzi le a Birodalom 
leggyőzhetetlennek tartott, legnagyobb harco-

sát? És hogyan lehet bocsánatot nyerni a múlt 
megbocsáthatatlan bűneire? Ezt a könyvünket 
nemcsak azok szeretik és olvassák, akik kedvelik 
a jó és izgalmas regényeket, hanem azok is, akik 
ezzel szeretnék nem hívő barátaik, rokonaik szí-
vébe csempészni a jó Istent… (120 old., 1680 Ft)

Minden évszak megtalálható lel-
künkben. Olykor a tél meddőségét, fásult-
ságát és unalmát érzitek, majd a májusi 
harmatot a szent virágok illatával, aztán 
a meleget isteni Vőlegényünk örömének 
szeretetlángjaiban. Nem marad más hátra, 
csak az ősz, amely, úgy tűnik, nem hoz 
sok gyümölcsöt. Gyakran megesik azon-
ban, hogy gabonacséplés és szőlősajto-
lás idején nagyobb termést kapunk, mint 
amilyet az aratás és a szüret ígért.

Ti azt szeretnétek, ha mindig tavasz és 
nyár lenne; de nem, kedves gyermekeim, 
bent is és kint is szükség van erre a for-
gandóságra.
A mennyben minden a tavasz szépségé-
ben, az ősz örömében, a nyár szereteté-
ben lesz. Ott nem lesz tél. De az önmeg-
tagadáshoz és ezer kicsi, de szép erény 
gyakorlásához, amelyek épp a kietlen 
terméketlenség idején mutatkoznak meg, 
szükség van itt a télre.

Szent Pio atya breviáriuma  
Úgy érezhetjük, mintha Pio atya 
személyesen nekünk segítene, 
lelkivezetőként bátorítana, igazítana el  
az élet rögös útjain… (120 old., 1480 Ft)

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című 
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)


