
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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„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...


