
Keszthelyi Ferenc:
Képes Kis Biblia

Már második kiadásban jelent meg Keszt
helyi Ferenc hasonló célzatú könyve. Ez is jel.
zi, hogy a gyerekek körében mennyire közked
veltek az ilyen kiadványok. A szerzö a Szent
írást nem ismerőknek, főleg gyerekeknek
szánja könyvét. A Biblia egészéből válogat,
felerészben az Oszövetségböl, felerészben az
Evangéliumokból veszi anyagát. Egy lapnyi
terjedelmű történetekben, leegyszerűsítve és
tömörítve, mégis olvasmányosan mondja el a
Biblia legfontosabb történeteit. Ahol szük
séges, magyarázatokkal is segíti a szöveg meg
értését fiatalolvasóinak. A kiválasztott szöve
gek valóban a Szentírás legfontosabb helyeit
tartalmazzák - aki a könyvecskét végigolvassa,
az a történet egészéről kap vázlatos áttekin
tést. - A képek szerzöjét a könyv nem tünteti
fel: a jugoszláv Képes Biblia ízlés- és hangulat
világát idézik, bizonyára sokak örömére. Még
is úgy gondoljuk, hogy a jól megírt, gondos
szöveg modernebb, müvészibb, igényesebb
kép-illusztrációkat érdemelne. (Ecclesia)

Loyolai Szent Ignác:
Lelkigyakorlatos Könyv

Napjainkban igen népszerűvé váltak a lelki
gyakorlatok. Aki tudatos keresztény életet
akar élni, az természetesnek veszi, hogy éven
te legalább egyszer, néhány napra kilépjen
élete megszokott ritmusából, s elvonuljon 
általában többedmagával. s arra hivatott lelki
vezető irányításával - azért, hogy elmélkedjék,
imádkozzék, Isten színe elött újraértékelje az
életét. Ezt a szokást elsősorban a jezsuiták ter
jesztették el, alapítójuk, Szent Ignác szellemét,
utasításait s az ö Lelkigyakorlatos Könyvét
követve. Ignác felnőtt korában tért meg, és lé
pett elszántan a tökéletes odaadás útjára. E
könyvben saját felismeréseit, reflexióit foglalja
össze és ajánlja elsősorban rendtársainak. A
könyvet nem futhatjuk át érdekes vagy tanul
ságos szövegként. Egy hónapos gyakorlathoz
ajánl módszereket, szempontokat. megjelölve
az előrehaladás iránvat. ritmusát. Csak az ol
vassa tehát gyümölcsözően, aki ilyen kézi
könyvként használja, s a négy hetes (vagy

nyolc, de legalább három napos!) elvonulás,
gyakorlatozás után valóban egész szívével Is
tennek ajánlja magát. A gyakorlat elvégzését
nagyban elősegítik a jezsuita atyák hozzáfű

zött kitűnő magyarázatai. A Lelki élet mesterei
című sorozatban méltán kapott helyet a lelki
élet irodalmának ez a klasszikus remekműve,

amely csaknem fél évszázada nem jelent meg
magyarul. (Szent István Társulat)

Carlo M. Martini:
Minden utamon Te vezettél

A Lelkigyakorlatos Könyv évszázadokra meg
szabta a lelkigyakorlatok tematikáját. Ter
mészetesen mást is választhatunk ilyenkor el.
mélkedéseink vezérfonalául. Martini nagyte
kintélyű biblikusból és jónevű lelkigyakorlat.
vezető jezsuitából lett milánói érsekké - ma
Olaszország legtekintélyesebb főpapjának

mondják. Könyve két lelkigyakorlatát tartalo
mazza. A Szent János evangéliumára épült el
mélkedések minduntalan visszautalnak Szent
Ignác könyvére, tehát hagyományos Szent
Ignác-i lelkigyakorlatnak tekinthetők.A Mózes
élettörténetéről szóló elmélkedéseket viszont
az Ószövetségnek ez a talán legnagyobb egyé
nisége ihleti. Martini kiváló biblikus - feltárja
előttünk a szövegek benső értelmét és rejtett
összefüggéseit. Kiválóan ismeri a patrisztikus
irodalmat is. A Szentírásból elénk táruló tör
ténetek nekünk és rólunk is kezdenek szólni
ihletett tolmácsolása következtében. Martini
könyve méltán követi Szent Ignácét a Lelki
élet mesterei című sorozatban. (Szent István
Társulat)

André Frossard: Ne féljetek!

A szerző a francia újságírás "nagy öregje". Fia
talkori megtérésének élményét már pályája
csúcsán írta meg "Isten van - találkoztam ve
le" címmel. A könyvecske világsikert hozott
szerzőjének. II. János Pál pápa is nagyra be
csülte, s engedett Frossard kérésének, hogy
interjút készítsen vele. Az egyedülálló beszél
getés-sorozatban a pápa elmondja életét, sze
mélyes nézeteit a hitről, az erkölcsről, az egy-
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