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Szüntelenül imádkozzatok!
A szüntelen imádság állandó kapcsolat. Szaka-
datlan párbeszéd Istennel, mindennapi lét az Ô
színe elôtt. Tekintetünk egybefonódik, gondola-
taink egymásba ölelkeznek, döntéseink végül
egymásba simulnak.

A szüntelen imádság állapota az a rendkí-
vüli kegyelem, mely által az ember legközelebb
kerül élete céljához, az örök boldogsághoz.

Megszámlálhatatlan könyv született már,
mely utat kínál ennek eléréséhez. Sôt, talán min-
den könyv erre törekszik, miként minden emberi
cselekedet. Tévesen vagy helyesen, igaz irány-
ban vagy azzal ellentétesen, de ezt keresi, kutat-
ja az ember egész életén át.

Vannak aztán könyvek, melyek közvetlen
utat mutatnak az Isten közelségének eléréséhez.
Persze, ezek sokasága is valóságos útvesztô, s
épp olyan nehéz eligazodni közöttük, mint az
egész élet zegzugos forgatagában.

E könyv, melyet kezében tart az olvasó, nem
módszert kínál. Az Egyház évszázados, évezredes
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tudását szedi össze, s azzal válik hitelessé, hogy
ezt a mérhetetlen gazdagságot a személyes tapasz-
talat gyûjtôlencséjén keresztül tárja elénk. Csak
így adhatjuk át a tudást, csak így segíthetünk
egymásnak. Amíg módszerekrôl beszélünk, amíg
technikákkal próbálkozunk, addig csak a kapun
kívül toporgunk, s el sem indultunk az úton.

Arra hív ez a kis könyvecske, hogy indul-
junk el bátran. Felelve az Isten hívására induljunk
el Feléje. Az egész életünk ez az út. Melyet imád-
ság nélkül nem járhatunk. El kell indulni, és az
imádság maga tanít majd bennünket a lépésekre.

Az egyházatyák, a szentek személyesen
megszerzett ismeretei csokorba szedve tárulnak
elénk, melyek késztetik, serkentik bennünk az
imádságot. Nem kézikönyv, melyet pontról
pontra követni kell, inkább kimeríthetetlen böl-
csességtár, a szentek öröksége, éléskamra, mely-
hez töltekezésre újra és újra visszatérhetünk.

Mindenkit, aki hozzájutott e könyvhöz,
vagy inkább, akikhez eljutott ez a könyv, buzdí-
tok, hogy bátran vegye kezébe, induljon el vele.
Ne kézi kalauzként akarja használni, inkább sze-
gôdjék mellé útitársként, hogy olyan magassá-
gokba, olyan mélységekbe jusson el vele, ahol
már nem külsô késztetésként hangzik, hanem
mint a lélegzetvétel él a krisztusi buzdítás: szün-
telenül imádkozzatok!

+ Fülöp
Nyíregyháza, 2008. október 14.
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