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Proti misli, ki vznemirja, se vedno najde beseda, 
ki pomirja 

Vsakdo od nas ima v sebi tako strah kot zaupanje, tako ljubezen kot 
agresijo, tako disciplino kot razpuščenost, tako sveto kot posvetno. In ko 
se v kakšnem trenutku v nas silovito oglasi nesveto, se lahko z besedo 
Svetega pisma spet povežemo z zaupanjem, ljubeznijo in močjo dobrega. 

Zgodnji menihi so zelo natančno opazovali svoje misli. Ugotavljali so, 
da vsej duhovnosti in vsem globokim izkušnjam navkljub niso prav 
nič bolj imuni za nepobožne misli. Najpogosteje se oglašajo osnovni 
človeški nagoni: poželenje po hrani, spolne fantazije in nenehno 
razmišljanje o denarju. Bremenijo nas tudi čustva, kot so žalost, jeza 
in duhovna naveličanost, ter obe duhovni pregrehi, domišljavost 
in napuh. In s podobnimi mislimi se nenehno srečuje tudi vsakdo 
izmed nas. Priljubljeni pater Anselm Grün naše vsakodnevne notranje 
boje sooča z Evagrijevim Ugovarjalcem in nanje odgovarja z besedo 
Svetega pisma. K policam duhovne lekarne pristopa razumevajoče, 
sočutno, sproščeno in humorno. Ker se tako kot starodavni menihi 
zaveda, da smo vsi samo ljudje. V duhovni lekarni Božje besede pa 
je mogoče najti tolažbo, protistrup in krepčilo za prav vsako zagato: 
ko se ne moremo upreti hrani, sladkim priboljškom, ko hrepenimo 
po nekom, ki pripada drugemu, ko nas grize zavist, ker imajo sosedje 
nov avto, ko nas zgrabi pravičniška ali zgolj maščevalna jeza …  

O avtorju
Anselm Grün (1945), rojen v Hollstadtu v 
Nemčiji, je kot mladenič vstopil v benediktin-
ski samostan, kjer se je seznanil z umetnostjo 
vodenja ljudi na osnovi pravila svetega Bene-
dikta iz Nursie. V 70. letih preteklega stoletja 
je znova odkril izročilo cerkvenih očetov, ki ga 
povezuje s sodobno psihologijo. Končal je študij 
filozofije, teologije ter ekonomije. S številnimi 
knjižnimi izdajami se uvršča med najbolj brane sodobne krščanske 
avtorje; predavanja in tečaje, ki se jih letno udeleži več deset tisoč 
poslušalcev, posveča potrebam in vprašanjem sodobnega človeka. Pri 
Celjski Mohorjevi so izšla številna njegova dela za odrasle in slikanice 
za najmlajše, leta 2009 pa je na povabilo Celjske Mohorjeve družbe 
Slovenijo tudi obiskal.
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