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LÉLEK

A hétköznapi feladatok sora, a programokon való részvétel, 
a családi események... – mind olyan élethelyzetek, amelyek 
fontosak és értékesek, ezért szívesen jelen leszünk azokon. 
világunk hangos zajai, a cikázó fények, a bevillanó képek, az 
információk sokaságának hatása egy bizonyos szintig lehet 
hasznos, praktikus, s egy ideig akár üdítő is. Az ember számá-
ra információk tömkelege adhat a technika fejlődésével ilyen-
olyan válaszokat a fejében dúló gondolataira. Az információ-
áradattal azonban, ha nem vigyázunk, agyunk teljesen rááll 
erre a gépezetre, és szinte robotemberként teleimportálódunk 
sokféle ember mindenféle erőltetett, racionális és érzelmi ha-
tásával.

Amikor egy napon úgy éreztem, hogy túl sok az ismeret, hír, 
ember, aki/ami terhelően hatott rám, a könyvespolcon kezd-
tem kutatgatni, és megakadt a szemem egy könyv címén: 
„A mennyország benned kezdődik” – és elolvastam a könyv 
hátoldalán található összefoglalót: 

„Éppen egyre ridegebbé váló üzleti világunk kelt 
bennünk vágyakozást egy olyan lelkiség iránt, 
amely a belső szabadságba vezet bennünket, 
amely arra hív minket, hogy fedezzük fel ma-
gunkban a csend terét, amelybe nem léphet be 
ennek a világnak a zaja.” (Anselm Grün)

így találtam rá Anselm Grün könyveire, majd hangoskönyveire, 
amelyeket a tavasz bontakozó sugarainak fényében a szabad 
levegőn is szívesen lapozgatok.

Keresztényként nyilván Krisztus szava, a Szentírás olvasása 
nem hanyagolható el, de mellette ezek a könyvek – korunkbeli 
nyelvezettel – megerősíthetik a Biblia üzenetét, és gondolat-
ébresztő gyanánt szolgálhatnak. A könyveket hatásosabbnak 
érzem, azonban a hangoskönyv is jó lehetőség azok számára, 
akik nem vagy gyengébben látnak, de szeretnének értékes 
gondolatok meghallgatása során feltöltődni. A hangoskönyvek 

nagyon jó lehetőséget biztosíthatnak az egyházközségekben 
tartott lelki napok eseményeinek kiegészítésére is, például 
idősotthonokban kiváló lelki feltöltődés lakóink számára. 

Az olvasás kezdetén tartottam attól, hogy – mivel egy szerze-
tes atya írta – nagyon nehéz, teológiai és szigorú, „életmentes” 
lesz, így megfordult a fejemben: lehet, hamar félbe is fogom 
hagyni... Aztán azt vettem észre, hogy egyre több oldalt aka-
rok magamba szívni, s egyre nehezebben teszem le a művet. 
így kezdtem el a szerző több könyve után is kutatni, és azok-
ból erőt meríteni. Azért tartom jobb választásnak a lapozható 
könyv olvasását, mert a csendben – a hangsúlyozó felolvasó 
hatásától nem befolyásolva – a sorok közt is ráeszmélhetünk 
egy-egy nekünk irányzott üzenetre. Akár jegyzetelhetünk is 
közben, vagy lefényképezhetjük a számunkra értékes monda-
nivalót tartalmazó oldalakat.

kanyó mária

„Éld a húsvét örömét” 
KöNyvAJáNLó tavaszi felüdülés gyanánt

Mai felgyorsult világunkban sokszor 

nagy nyomást érzünk a fejünkben, és már 

nem nagyon tudjuk, mihez folyamodjunk, 

ami valami mást, valami harmonikusabb 

csendességet nyújt.  



KöNyvAJáNLó LÉLEK

A könyvek külleme is igen figyelemfelkeltő számomra. A könyv 
témája vonzóvá válik egy hozzá illő képpel, mely kíváncsivá te-
heti olvasóját a tartalom iránt. Egy irányba mutató, de mégis 
több út lehetőségét elénk táró, sokrétű témát nyújtó lelki ol-
vasmányok ezek. Szerzőnk könyvei különböző terjedelműek, 
így ha valaki csak belekóstolni szeretne, egy rövidebb terjedel-
mű írás kiválasztásával megízlelheti a szerzetes atya stílusát. 
Művei részekre oszlanak, tehát igyekszik lényegre törő tago-
lással, alcímekkel felkelteni az olvasó figyelmét. vannak olyan 
„kérdés-válasz” típusú írásai, melyekben egy-egy oldalon fejt 
ki, válaszol meg kérdéseket (Válaszok könyve; Az életművészet 
könyve). Több témát érint, címei alapján ki-ki megtalálhatja az 
éppen számára aktuális gondolatokat tartalmazó olvasmányt. 
ír a boldogságról, melyre minden ember vágyik (Minden na-
punk út a boldogsághoz). Útmutatót ad a különböző beteg-
ségek – kiégés, félelmek – megelőzésére, kezelésére (Hogyan 
kerüljük el a kiégést; Változtasd át félelmedet). Lelkigyakor-
lat-jellegű írásaival segíti olvasóját a lelki élet formálásában, 
és felkészítést adhat egy-egy ünnepre való készület kapcsán 
(Hétköznapok lelkigyakorlata; Hét szó az életért). Feldolgozza 
a nyolc boldogság mondanivalóját (Isteni boldogság). S akár 

ajándékkönyvként is adható művével is megismerkedhetünk 
(Gondolatok születésnapra). S mindezek csak – az általam is-
mert – töredékei azoknak a műveknek, melyeket több nyelvre 
is lefordítottak. 

Számomra azért nagy öröm, hogy rátaláltam ezekre az olvas-
mányokra, mert szabadidős kikapcsolódásom értékes részévé 
váltak. Egy olyan „magányos”, szabadidős tevékenység, mely-
ben mégis azt érzem, beszélgetek közben valakivel, aki taná-
csot ad, magyaráz, elgondolkodtat, lelkesít, nyugtat... s nem 
utolsósorban hitet ad, és jókedvre derít. Nem nehéz a nyel-
vezete, nem kell hozzá komoly teológiai tudással rendelkezni. 
A komoly teológiai tudású atya az egyszerű ember számára is 
felfogható gondolatmenetével tudja átadni spirituális témáit.

Szívből ajánlom mindenkinek, hogy tavaszi felüdülésként, 
illetve húsvét ünnepének alkalmából legalább egy sze-
letét ízlelje meg e csodálatos gondolatokat tartalmazó 

könyvek egyikének – mely a kiváló bencés szerzetes író tollá-
ból származik –, hogy ne csak elteljen számodra, hanem „éld a 
húsvét örömét”!

LáZáR-SZOMBAT
A hatodik péntek... 
A hatodik pénteken már lezárul a nagyböjt,  mivel 
az azt követő lázár-szombat és virágvasárnap egy külön 
kis szigetet alkotnak a nagyböjt 
és a még szentebb nagyheti napok között.
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z. pintye zsolt

„JöJJ KI!” – szól ellentmondást nem tűrve, 

mégis türelemmel. Jöjj ki... Jöjj... – visszhangzik a 

sziklasírban. És egyszer csak feltűnik Lázár meg-

kötözve, arca kendővel leborítva. Aki látja, el sem 

hiszi! visszafojtott lélegzetek, hitetlenkedés, álmél-

kodás. A félelem hangján zsibong, fecseg a nép. A 

négy napja elhunyt Lázár pedig ott áll köztük. A bát-

rabbak tapogatják, rángatják, megérintik, ölelgetik. 

Mások a félelemtől egyszerűen visszahőkölnek...

„JöJJ KI...” – milyen egyszerűen szól a pa-

rancs. Csak ki kell jönni a fényre. Csak hallgatni kell 

a hívó szóra. Csak fel kell állni, és járni kell...

Néha ez a legnehezebb: kijönni, felállni, járni. Újjá 

kell születni hozzá, le kell győzni önmagunk, el kell 

hinni, hogy tudunk járni, hogy képesek vagyunk lé-

pést tenni. Előre menni.

Hinni kell, hogy meg tudjuk tenni mi is. Mert a pa-

rancs mindannyiunknak szól: kelj fel, jöjj ki és járj...

Indulj el, légy újból ember. Mert mint Lázár, kapsz 

még egy esélyt, hogy higgy, remélj, szeress...


