
A mi generációnk egyik legnagyobb lé-
lektani felfedezése, hogy az embernek 
megváltozik az élete, ha megváltoznak 
gondolatai. Ha más töltést kap a gondolat, 
akkor más irányt vesz az akarat, a cselek-
vés, hiszen cselekedeteink: láthatóvá vált 
gondolataink. Ha pedig más irányt vesz a 
cselekedet, más irányt vesz az élet is – és 
így másképpen alakul és alakít.
Amit úgy tartanak számon, mint a „mi 
generációnk nagy felfedezését”, azt jól 
ismeri Jézus Krisztus, amikor annyiszor 
hangsúlyozza: Térjetek meg! A megtérés 
az ősi szöveg szerint: metanoia, amely-
nek első jelentése a szótárban: a gondol-
kozás megváltoztatása. Minden megtérés 
gyökere ez. Ha ez nem válik valóra, csak 
álmegtérés történhetik, valami érzelmi bi-
zsergés, ami hamarosan elillan.

De mindig az a nagy kérdés: hogyan vál-
toztathatjuk meg gondolkodásunkat, azaz: 
hogyan kezdődhet meg bennünk a meg-
térés?
Azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus a kez-
deményező. – Hogy nem kereshetnénk 
Őt, ha Ő nem keresne bennünket. Hogy 
meg se találhatnánk, ha Ő már meg nem 
talált volna. De azt is tudjuk, hogy Jézus 
Krisztus senkit sem kényszerít semmire. 
És vannak lépések, amelyeket nekünk kell 
megtennünk Felé, ha csak néhány lépés is 
ez. Nos, van-e ilyen lépés kifelé – képzel-
géseink rabságából?...
„Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait 
az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert ir-
galmaz neki, Istenünkhöz, mert kész meg-
bocsátani.” (Ézs 55,7)

Elhagyni az utat?! Hogyan?
Egy férfi Jézus Krisztus Igéjének hatása 
alatt abbahagyta az ivást. Időnként azon-
ban újra és újra megrohanják a kísértések. 
A kívánság ereje – letörve a gyöngülő 
akaratot – többször elsodorja a kocsma 
közelébe, de ott megáll a sarkon, belefo-
gódzik egy rozsdás csatornacsőbe, mint a 
fuldokló egy parti gyökérbe, lehunyja sze-
mét és így szól Jézus Krisztushoz: ‰

Megváltozik az életed, 
ha megváltoznak a gondolataid!
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– Jézusom, aki velem vagy, akarsz inni 

velem egy fröccsöt?

Ha ezt a kérdést felteszi, már el tudja en-

gedni a görcsösen fogott csatornacsövet, 

akarata megújul, és hátat tud fordítani a 

kocsmának.

Ahol mi már nem tudunk semmit „belead-

ni” gyöngülő akaraterőnkbe, Ő még min-

dig bele tudja adni Önmagát!

Elhagyni a gondolatokat?!

Annyi mindent elhagytunk, s készek va-

gyunk elhagyni. Meg kell tanulnunk gon-

dolatokat is elhagyni.

Az elhagyásnak egyik módja a kibeszélés. 

Egyszer ki kell beszélnünk fojtogató gon-

dolatainkat – a lelkigondozónak. Ahogy 

az a vérfolyásos asszony ott a kapernaumi 

utca porában elmondott Jézusnak „min-

dent, igazán” (Mk 5,33). Szüntelenül ki kell 

beszélnünk, ki kell mondanunk az Úrnak 

beteg gondolatainkat, hogy elvehesse tő-

lünk.

Egy ismerősöm, ha este vagy éjjel gonosz 

indulatok rohanják meg, lelép az ágyáról, 

letérdel és Jézusra gondol. Így is mond-

hatnám: imádkozik. Próbáld meg egy-

szer! Más gondolatok kísértenek fekve, és 

milyen más gondolataink támadnak, ami-

kor térdepelünk! Mennyi minden „lema-

rad”, s mennyi gondolatot el lehet hagyni! 

Azt mondják: a gondolatok szállnak leg-

gyorsabban. Megtapasztalhatod: térdei-

den „röpülve” meg tudod előzni rossz és 

gonosz gondolataidat.

Gyökössy Endre: Akarsz-e 
meggyógyulni?  Gyógyulj meg azokból 

a nehézségekből, amik miatt nem tudsz 

örülni és igazán szabadon élni! 

(120 old. 2400 Ft)

Hogy alkalmas eszközök 
lehessünk az Úr kezében

Jöjj, Szentlélek Úristen!
Helyettesítsd szelíd nyugalommal 

a bennünk lévő feszültséget.
Helyettesítsd csendes bizalommal 

a bennünk lévő aggodalmat.
Helyettesítsd erős hittel 

a bennünk lévő félelmet.
Helyettesítsd a kegyelem édességével 

a bennünk lévő keserűséget.
Helyettesítsd ragyogó fényeddel 

a bennünk lévő sötétséget.
Helyettesítsd szerető melegeddel 

a bennünk lévő hideget.
Helyettesítsd fényességeddel 

a bennünk lévő éjszakát.
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal 

a bennünk uralkodó fagyos telet.
Egyengesd ferdeségünket!
Vedd el büszkeségünk élességét, 

és mélyítsd el alázatosságunkat.
Szítsd fel szeretetünk tüzét, 

és oltsd ki szenvedélyeink tüzét.
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, 

ahogy Te látsz minket.
Engedd, hogy úgy lássunk Téged, 

ahogyan azt Te kívánod.
Így legyünk boldogok a Te szavaid 

szerint: „Boldogok a tiszta szívűek, 
mert meglátják Istent!”

Szentlélek-váró kilenced  „Modern” 

imafüzet a Szentlélek tiszteletére: 

olvasmányok, lélekébresztő történetek, 
idézetek, stb. (64 old., 780 Ft)



Álmodott.

Álmában egy olyan helyen tartózkodott, 

ahol egy kis kör kivételével mindent sötét-

ség borított. Ennek a körnek a közepén áll-

dogált ő. Bármerre nézett, olyan sötétséget 
látott, amelyen nem hatolt át a tekintete. 

Ennek ellenére egyáltalán nem érzett félel-

met vagy bármiféle zavarodottságot azzal 

kapcsolatban, hogy mégis milyen helyre 

kerülhetett. Nyugodtan próbált nézelődni, 
hátha képes kivenni bizonyos részleteket, 

de a körön kívüli sötétségen nem hatolt át 

a szeme.

Egyszer csak halk sírás ütötte meg a fülét. 

A sírás valahonnan az előtte elterülő, lát-

hatatlan régióból jött. A forrása biztos nem 

lehetett messze tőle, mert túl élesen hallotta 
a hangot.

– Van még itt valaki rajtam kívül – állapította 

meg tárgyilagosan.

Halogatás nélkül, elszántan indult el abba 

az irányba, ahol a hang forrását sejtette. A 

körülötte lévő fénykör minden lépésénél 
vele együtt mozdult, így bármennyit haladt, 

mindig a közepén állt. Olyan volt az egész, 

mintha egy színpadon sétált volna, ahol a 

reflektor fénye őt követi.
Körülbelül húsz lépést tehetett meg, ami-

kor tőle jobbra egy alak körvonalazódott 
a sötétben. Most már óvatosabban lépke-

dett feléje. Karnyújtásnyi távolságba érve 

az idegen alak is bekerült a fény sugarába. 

Egy kisgyerek ült előtte a földön, egy kö-

rülbelül nyolcéves fiúcska. Egyáltalán nem 

figyelt fel rá, még akkor sem, amikor meg-

kerülte őt és elé állt – csak sírt és a haját 
tépkedte.

A különös látvány megdöbbentette. Bár 
nem tudta, hogyan segíthetne rajta, de 

azért közelebb hajolt. Úgy tűnt, hogy a 
gyermek teljesen vak, mert egyáltalán nem 

reagált a közeledésére. A gyermek arcát 

vizsgálva olyan érzése támadt, mintha már 

találkozott volna vele.

Aztán hirtelen beléhasított a felismerés.

Hiszen ő jól ismeri ezt az arcot. De nem az 
utcán találkozott vele, és nem is egy híres 

gyerekszínész. Nem... Azért olyan ismerős 
számára, mert sok-sok évvel ezelőtt min-

dennap látta, amikor tükörbe nézett. Ez a 

gyermek ő maga volt.
A meglepetéstől hátrált pár lépést. Éppen 
ekkor találkozott a fiú világtalan tekintete 

az övével. Valóban a gyermekkori önmaga 

volt az. Semmi kétség.

A fiúcska tett pár tapogatózó kézmozdula-

tot felé.

– Vajon mennyi ideje lehet ezen a helyen a 

kisfiú-énje? – tűnődött. – Biztos ettől a ko-

romfekete sötétségtől vakult meg! – csat-

tant fel mérgesen. – Aki hosszú időt tölt tel-
jes sötétségben, az végül megvakul.

– Egyébként is milyen hely ez? – fordult kör-

be. Ám továbbra sem látott magukon kívül 

senki mást, aki válaszolhatott volna a kérdé-

sére. Egyedül voltak. Vagy mégsem?

Mert mégis érkezett válasz, de nem tudta 

eldönteni, hogy ezeket a szavakat va-  ‰

Conrad Breston, a sikeres Az első kard című regény szerzője újra különleges és „sokko-
ló” történetet tár elénk, Egy nagyon zárt intézet lakójáról, néhol borzongató izgalmak-
kal, rejtélyekkel. Miért sodródott a téboly határára egy hétköznapi könyvelő? Remény-
kedhet a megváltásban egy lélek, amelynek fényét hajszál híján elnyelte a sötétség?
Íme, egy borzongató részlet a kisregényből:

A lelkiismeret sötétsége



A hónap sikerKÖNYVE
Conrad Breston: Üdvözlet 

a diliházba című, borzongató kisregényt 
1980 Ft helyett 

1400 Ft-ért kínáljuk!

(folytatás az előző oldalról)

Ma még ma van. Ha ma a holnap 

gondjai felől aggodalmaskodom, megér-
demlem a bajaimat, testi-lelki nyavalyá-

imat. A ma gondjai alatt még senki sem 
roppant össze, de a holnapután esetleg 
be sem következő gondjai miatt igen.
Szeress most!  Gyökössy Endre 

bölcs meglátásai segítenek bennünket 

abban, hogy valóban minden nap 

a szeretet életét éljük. 

(210 old, kemény táblás, 2400 Ft)

Pufika vicce
A vasárnapi szentmise után cukrászdába ment 
a család. A helyiség tömve, az eladó hölgy na-
gyon el volt foglalva. Az ötéves Pufika egy idő 
múlva megszólította:
– Kérünk téged, hallgass meg minket!

Szeretet Könyvesbolt
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A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

lóban hallotta, vagy csak egy belső hang 
szólalt meg.

– Mindez a lelkiismeret sötétsége – mond-

ta a hang, majd kis szünet után így foly-

tatta –: Jól ismerem a szorongásaidat, de 

aki velem van, annak nem kell ilyen sö-

tétségben járnia... Nem kell bolyongania. 

Én bölccsé tehetlek, tanácsot adhatok, és 

megtaníthatlak arra, hogy melyik úton 

kell majd haladnod.

Ekkor hirtelen felébredt. Percekig feküdt 

mozdulatlanul az ágyban, hallgatva szíve 

lüktetését, várva azt, hogy tudatosuljon 

benne, mindez csak egy furcsa álom volt, 

és igazából a hálószobájában fekszik. Vé-

gül felült az ágyában, megdörgölte a sze-

mét, és felkelt. A fürdőszobába ment egy 
pohár vízért. Miközben ivott, a tükörből 
saját jelenkori, megviselt önmaga tekin-

tett vissza rá.

– Milyen különös volt ez az álom – töpren-

gett magában. – Csak nem egy sötétség-

ben kóválygó alak lennék? – mosolyodott 

el. De a mosolya maga előtt sem tűnt 
őszintének. – Az vagy? Egy kallódó em-

ber? – érdeklődött a tükörképétől...

A történet folytatása Conrad Breston: 
Üdvözlet a diliházba című kötetben. 
(128 old., 1980 Ft; e hónapban 

nagy kedvezménnyel kapható!)

Nagy Alexandra: Utánam a viccözön! 
Aki nem hiszi, hogy e kötetben csakis új, 

nevetésre késztető tréfák sorakoznak, 
járjon utána! (208 old., 2888 Ft)


