
 

 

 

256. A nyugalmi ima Isten önközlésének befogadása  

A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz: A belső várkastély, 4. lakás, 1-2. fejezet 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 

Imádkozzuk a 253. sz. éneket: 

 Bemegyek templomodba, Uram, a szent oltárhoz, 

 Az aranyos oszlopok közt a királyi trónushoz.  

 Színed előtt leborulok, szegény bűnös, elnémulok, 

 Égő füstnek illatával, Uram, néked udvarlok.  

 

 Amikor az „együttlét imáját”, vagyis az „Istennel való közösség imáját” tanulmányozzuk, 

hogy Isten hogyan közli magát a lélekkel, akkor talán leghitelesebb tanítómesterünk A Jézusról 

nevezett (Avilai) Szent Teréz aki A belső várkastély első és második lakásában „a megtisztulás 

útjáról” beszél. A harmadik lakásban kezdődik „a belső megvilágosodás útja”, a krisztusi erényekbe 

öltözködés szakasza, a Krisztus-követésnek a vállalása.  

 

 I. A negyedik lakásban „a nyugalmi ima”, vagy más szóval „a kapott összeszedettség és 

nyugvás imája” tanulmányozásával most azt próbáljuk boncolgatni, hogy Isten hogyan közli 

velünk önmagát. Ez a belénk öntött szemlélődés kegyelmének a kezdete.  

 

 1. A belső várkastély negyedik lakásában Isten először a szellemi örömöket adja. Szent 

Teréz a „nyugalmi imáról beszél”. Itt az ember megnyugszik abban a szívbeli vigasztalásban, 

amelyet az Úr ad. A „nyugalmi imában” a szívbeli vigasztalás és a lelki élvezet megmarad, mert a 

lélek tudja, hogy ez az érzelem Istenre vonatkozik. Ha tehát sikerül az imádságra, az Istennel való 

találkozásra való előkészületünkben elcsendesedni, elnyugodni, és a lélek valamit megtapasztal, 

hogy ez milyen jó, akkor tudnunk kell azt, hogy ez még nem maga az Isten.”  

 

 2. A misztikus élmény Isten megtapasztalása Isten kegyelmi ajándékából. A „nyugalmi 

ima” inkább még csupán Isten ajándékának a megtapasztalása. A szellemi örömök, bár a mi 

természetünkből származnak, de kizárólag Istentől erednek Bennünk valósulnak meg ugyan, a mi 

természetünk mindössze befogadja és élvezi őket, mint Isten ajándékát. Ez a belénk öntött 

szemlélődés kezdeti szakasza, ahol Isten is és az ember is tevékenykedik (vö. 59. oldal). 

 

 II. Ebben az imában – amellyel Isten befogadására készülünk fel – mit tegyen a lélek?  

 

 1. Először egy pozitív irányulás kell! Kezdjük el szeretni az Urat a lelkünk mélyén! 

Tudhatjuk, hogy a megszentelő kegyelem által lelkünk hajlékának Vendége, és egyre inkább Ura, 

mert hiszen a földi életünkben (ön keresztül) őt akarjuk diadalra juttatni magunkban. Annak, hogy ő 

a lelkünk hajlékában van, elkezdhetünk örülni! Felszíthatjuk magunkban a szeretetet Isten iránt! 

Hogyha valami megtapasztalható, érzékelő örömet érzünk, akkor ezt próbáljuk minél tartósabbá 

tenni!  

 Ahogyan legutóbb Borromeo Szent Károly püspököt idéztük: „Hogy az istenszeretet 

szívünkben felgyulladt kicsi lángját ne tegyük ki a szélnek, nehogy elaludjon!” Ugyanez a gondolat 

segíthet arra, hogy az Istennek való örömet a szívünkben nagyon gyengéden, határozottan – mint 

ahogyan a tüzet fújással szoktuk – tüzesíthetjük a lelkünkben.” Tehát itt és most kezdjük el szeretni 

az Urat!  

 

 2. Ahogyan a tűzre egy-egy forgácsot, vékony gallyat teszünk, hogy jobban lobogjon, úgy 

egy-egy szóval azzal is tüzesíthetjük a szívünkben a szeretetet, hogy mondjuk ki neki: „Szeretlek!”  



 

 Ha reflektálunk magunkra, akkor megállapíthatjuk: ezt az ajkunkkal mondtuk ki, de azért 

hozzátársult a gondolatunk is, rá gondoltunk, Istenre, akinek mondtuk: „Szeretlek!”  

 De most ezt a vallomást engedjük szívünk legmélyére, és ott, ahol a boldogság, az 

örvendezés szokott megszületni bennünk, mondjuk ki szívünknek e vallomását most már nem 

szavakkal, hanem az ujjongással és az örvendezéssel: „Szeretlek, Uram!”  

 Segít, ha ilyen vallomást teszek: „Örülök neked!” Ez már jól bevált ima-mondatok, ima-

magatartások.  

 Ezen aktív, tehát cselekvő jellegű ima-magatartásunk mellett – hogy elkezdtük szeretni az 

Urat – van egy passzív, egy befogadó jellegű ima-magatartás is a nyugalmi imában: amikor a lélek 

látszólag nem tesz valamit; azaz „csak” engedjük, hogy fellobbanjon szívünkben a szeretet Isten 

iránt, illetve betöltsön minket Isten irántunk való Szeretete!  

 Egyre inkább ez utóbbin lesz a hangsúly. A lélek csak álmélkodik: „Hát te, Uram, szeretsz 

engem?” Amikor az ember ezt a hatalmas isteni Szeretetet felismeri a szívében, akkor szinte 

elolvad a gyönyörűségtől. Amikor felismerjük azt, hogy Isten az ő Jelenlétéből, bennünk Létéből 

árasztja szét Szeretetét a mi lelkünk hajlékában, akkor mint egy szerelmes lélek elalélhatunk attól a 

gyönyörűségtől, hogy Isten szeret minket. Ez a „nyugalmi ima” gyönyörűséges nyugvás! 

 

 III. Szent Teréz felhívja a figyelmet, hogy különbség van az imából merített szívbeli 

vigasztalások és a szellemi örömök között. 
 

 1. Mi ez a szívben érezhető vigasztalás? Ne más, mint „kellemes érzések, amelyeket az 

ajakima vagy az elmélkedő ima által az ember szerez meg magának. Mondhatjuk azt is, hogy ezek 

az érezhető vigasztalások az emberi fáradozásnak az eredményei, vagyis ezek a mi természetes 

képességeink tevékenységének gyümölcsei, persze az Úr segítségével” (vö. 58. oldal). 

 Gondoljunk csak a természetes örömökre, amelyeket különböző földi dolgok felett 

érzékelhetünk. Tiszta levegő, napsütés, harmónia a táj szépségében, az emberek jóságában, a szülők 

szeretetében. Ezek a természetes örömök nemcsak a földi dolgokra vonatkozhatnak, hanem Istenre 

is. Tudniillik ezek az örömök: – „én örülök Istennek, én boldog vagyok Istennel!” – a mi 

természetünkből származnak. Az ami, vagy aki jó nekem, és megfelel a természetemnek, akire 

rárezonál a szívem, örömet hoz létre bennem.  

 

 2. „A szellemi örömök ellenben kizárólag Istentől erednek, de mibennünk végződnek.” Isten 

az, aki létrehozza és nekünk ajándékozza ezt az örömet. „A mi természetünk csupán befogadja őket, 

és ugyanúgy élvezi őket, mint a természetes vigasztalódásokat, csak sokkal nagyobb szellemi 

fokban”, vagyis lelki módon. 

 A szellemi örömök azonban nem mindig érzékelhetők a mi testi voltunkban, hiszen a hit 

közvetíti ezeket. Mert Istent igazán nem az érzékszervekkel, a tapintással, a látással, a hallással 

lehet megközelíteni, hanem az értelemben és az akaratban megszülető hittel. Mondhatjuk úgy, hogy 

inkább a lelki szféránkban jelennek meg az Isten bennünk lakása fölötti örömeink.  

 

 3. Teréz a zsoltárt idézve azt mondja: „A szellemi örömök kitágítják a szívet (vö. Zsolt 118, 

32). A természetes szívbeli vigasztalások azonban nem, sőt inkább összeszorítják. Bár az érzelem 

megmarad, és a lélek tudja, hogy ez az érzelem Istenre vonatkozik” (vö. 59. oldal).  

 

 IV. Próbáljunk most magasabbra, vagy úgy is mondhatjuk: mélyebbre hatolni: Ne a szívvel 

érezhető kellemes érzéseket keressük az imában, hanem azt a szellemi örömet, amely Istentől 

jön hozzánk!  
 

 1. „Ha tehát ő Szent Fölségének úgy tetszik – mondja Teréz – hogy valami természetfeletti 

kegyelemben részesítsen bennünket, akkor a legnagyobb nyugalomban, szép csendesen, és 

gyöngéden bugyogtatja ezt a vizet lelkünk mélyéből. Hogy azonban honnét, és miként jön, azt én 

nem tudom” (67. oldal). 



 

 2. De azért Teréz ezt a csodálatos élményét meg tudja fogalmazni, meg tudja osztani: 

„Midőn ez a mennyei víz, (tehát a kegyelem, az Istentől eredő szellemi öröm) kibuggyan a 

forrásból, a mi lelkünk kellős közepéből, olyan érzést kelt, mint hogyha a belsőnket kitágítaná, 

kiszélesítené, és egyúttal kimondhatatlan boldogságot okoz.  

 A lélek nem is képes felfogni, hogy mit kap e pillanatban. Van, hogy valami csodálatos 

illatot élvez, mint hogyha egy égő füstölő, tömjénező ontaná magából az illatos füstöt lelke 

belsejébe. Az ember nem látja a tűz fényét, azt sem, hogy hol van ez a tűz, de azért az egész lelkét 

átjárja valami melegség, mint a tömjénillat áhítata. Lehetetlen ezt a jelenséget a képzelet játékának 

tulajdonítani, mert akármennyire is igyekszünk is, mi magunk soha nem leszünk képesek ezt saját 

erővel előidézni. (Ez tehát nem az emberi erőfeszítés eredménye!) Nem a mi anyagi mivoltunkból 

való, hanem az isteni bölcsesség tiszta színaranyából származik. Itt a lelki tehetségek még 

nincsenek egészen Istennel egyesülve, hanem csak meg vannak részegülve, s mintegy elámulva 

kérdezik: Mi történik velük?” (vö. 69. oldal). 

 

 3. Ebben az Istenbe belemerült imamódban, ebben a „nyugalmi imában”, amelyben az 

ember megéli azt, hogy Isten szeretete felbuggyan a szívében, mert hiszen Isten a lelke mélyén 

lakik, nemcsak szellemi örömök vannak. Az imádkozó ember ugyanis néha könnyeket hullat bűnei 

felett. Ez azonban még a mi tevékenységünk, erőfeszítésünk gyümölcse. De az ember egyre jobban 

megérti, hogy ne önmagán legyen a nézése, hanem Istenre irányuljon. Ne a bűneit szemlélje, hanem 

a mi Urunk Jézus Krisztust, ahogyan a keresztet hordozza, ahogyan a kereszten bűneinkért szenved. 

Ilyenkor van úgy, hogy az ember nem tudja abbahagyni a sírást (vö. 60. oldal).  

 

 4. Végül is ez az állapot a saját természetünk, vagyis a lelkünkben levő szenvedélyek 

segítségével áll elő: embervoltunk ilyen üdvös bánattal teli érzéssel reagál Jézus szenvedésének 

szemlélésére. Lehet, hogy az ember kifelé irányulna lelke mélyéről a Golgota hegyére, hogy a 

szenvedő Jézust szemlélje, de a kegyelem tud segíteni abban, hogy a lelkünk mélyén lakó 

Istenembernek a fájdalmait, kereszten elviselt kínjait magunkban belül tudjuk szemlélni. Most 

inkább befelé forduljunk! Milyen jó tudni, hogy a Szűzanya is ott van, és vele együtt tekinthetünk 

Jézusra. Itt nemcsak ugyanazt látjuk, akit ő néz, hanem ugyanúgy is nézhetünk, ahogyan ő tekintett 

rá. Mivel Jézus elvállalt bennünket testvéreinek, nővéreinek és anyjának, azért ilyen testvér, nővér 

és anyai érzéssel lehetünk a szenvedő Jézus iránt, amikor mindezt lelkünk mélyén szemléljük.  

 

 5. Szent Terézzel így összegezhetjük: Ezek az áhítattal teli érzések– tehát akár a pozitív 

szellemi örömök, akár a Jézus szenvedéseiről való fájdalmas gondolatok – Isten dicsőítésére 

indítanak, és felszítják szeretetünket. Ezen múlik a dolog. Jó sorsban, bal sorsban, mindenért 

áldjuk az Urat!  

 Tehát nem a sok elmélkedő gondolat, hanem a mind nagyobb szeretet segít a lelki 

továbbfejlődésben. „Nem szellemi örömökön fordul meg a szeretet nagysága, hanem azon a szilárd 

elhatározáson, hogy mindent Isten kedvéért teszünk!” Ha előre akarunk haladni a lelki élet útján, ha 

mélyíteni szeretnénk az imádságot, akkor igényeljük a nagyobb szeretet Isten és az 

embertársak iránt! (vö. 61. oldal). 

 

 6. Ne mulasszunk semmit megtenni, ami a szeretetet éleszti! Ezt úgy tehetik, hogy mindent 

Isten kedvéért, az iránta való szeretetből teszünk. Ha a szeretett Lény kedvéért akarunk cselekedni, 

akkor minden egyes aktusa a szeretetet fogja növelni bennünk. Minden egyes cselekvés a szeretet 

aktusa lesz. Ezek a szeretetből fakadó cselekvések a szeretetnek a jelei még akkor is, hogyha 

esetleg az imádság közben képzeletünk szívesen csatangolna másfelé. Ahogyan a csók a szeretet 

jele, úgy ez a szeretetből fakadó cselekvés – amelyet Isten kedvéért végzünk – szívünk szeretetének 

a jele. És segít minden egyes szeretetből végzett cselekvés, vagy szeretetélmény abban, hogy a 

gondolataink, a képzeletünk ne irányuljanak másfelé. Mert hiszen akivel jót teszek, akinek a 

kedvéért jót teszek, arra nemcsak a gondolatunk és az akarásunk irányul, hanem a képzeletünk is, a 

szívünknek a moccanásai is. 



 

 7. „Képzeletünk, vagyis a képzetek összessége – mondja Teréz – nem azonos az 

értelemmel. A képzelet ugyanis mindig kész szárnyra kelni. Csak az Úristen képes azt megkötni. Ő 

ezt meg is teszi, midőn olykor annyira felemeli hozzá a lelkünket, hogy az szinte elszakad a 

testünktől” (61-62. oldal).  

 „Ha úgy érezzük tehát, hogy az imádságunkban szórakozottak vagyunk, elveszítenénk 

lelkünk nyugalmát, ne törődjünk az elkalandozó képzetekkel. Nem tudjuk féken tartani 

képzeletünket. Ahelyett, hogy ebbe bele nyugodnánk, azonnal utána szalasztjuk valamennyi lelki 

tehetségünket. Azt hisszük, hogy máskülönben el vagyunk veszve és rosszul használjuk el az időt, 

amit így Isten színe előtt töltünk. Pedig talán lelkünk valamely belső lelki lakásban teljesen 

egyesülve van Istennel, a képzeletünk pedig a belső várkastélyon kívül ezernyi mérges fenevaddal 

küszködik, s szenvedése révén érdemekhez juttat bennünket. Nem szabad nyugtalankodnunk, 

főleg pedig nem szabad abbahagynunk az elmélkedést. Inkább arra figyeljünk, hogy lelkünk 

teljes nyugalomban van, s benne mennyire rendben vannak a szeretet, a vágyak és a tiszta 

megismerés!” (vö. 62-64. oldal).  

 

 V. Szent Teréz a medence hasonlatát használja, hogy jobban megértesse velünk, hogyan 

töltődik meg a lelkünk Istennel, aki nekünk adja magát. A medencét kétféleképpen lehet vízzel 

megtölteni.  

 

 1. Az egyik mód az, amikor a vizet messziről vezetik a medencébe csatornán. Kívülről 

érkezik, de a medence befogadja. A szívbeli, vagyis érezhető vigasztalódások ilyen kívülről jövő 

vízhez hasonlítanak. Ilyen az elmélkedő ima, amelynek folyamán az ember a rajta kívül létező 

gondolatokat beengedi a lelkébe, azokat a saját fáradtsága árán behozza, és feltöltődik érezhető 

vigasztalásokkal is. Ezt a munkát nem tudjuk zaj nélkül elvégezni. 

 

 2. A másik mód az, amikor a medence alján forrás buggyan fel, minden zaj nélkül, és azt 

színültig megtölti, sőt túlárad, és patakzik belőle a víz. Ez az az imamód, amikor a lélek magából 

Istenből kapja a mennyből származó „vizet”. Ez az, amikor az embernek nem kell a fontolgatás 

fáradtságos tevékenységével az elmélkedő gondolatokat bevezetni a lelkébe. Isten egyszerűen csak 

jelenvalóvá teszi magát lelkünk „medencéjében”. Ha a vizet csatornán keresztül vezetjük a 

medencébe, akkor az sistereg, csobog, ahogyan a csatorna magasságából a medencébe belezuhan. 

Azután ahogyan egyre jobban telik, úgy elhalkul az a lárma. Amikor viszont a mennyei forrás a 

lelkünk mélyéből buggyan fel csendesen, zavaró zajok nélkül, s nagy nyugalomban, gyöngéden 

tölti be a lélek „medencéjét”, akkor tudjuk, hogy ez az Istenre jellemző stílus.  

 

 3. Hogy a forrás mikor fakad fel a medence alján, azt mi nem tudhatjuk, de készülhetünk rá, 

várhatjuk. Addig azonban a magunk tevékenységével vezessük az elmélkedés csatornáján az 

Istentől jövő és Istenre irányuló gondolatokat, szeretetaktusokat lelkünk „medencéjéhez”!  

 Ha pedig egyszer felfakad Isten ajándékából ez a kegyelem bennünk, akkor csak engedjük, 

hogy beborítson, betöltsön, egyre jobban átjárja lelkünk medencéjét, mintegy kiszorítva abból az 

önzést, az önkeresést, a teremtményekbe való belekapaszkodást, az önmagunk féltését, hogy „Jaj, 

jaj, nehogy elsodorjon a víz!”, hanem inkább hagyjuk, hogy elsodorjon ez az Isten Szívének 

mélyéből felfakadó szeretetáradat! Ez nem hullámfürdő, ahol az embernek meg kell kapaszkodni 

valamibe, hogy talpon maradjon, és vigyáznia kell, hogy el ne essen, ha jön a hullám. Ez a békesség 

tava, éltető tó. Az imádkozó ember már tudja, hogy az élet Forrása fakad fel benne, és tölti be egyre 

jobban.  

 

 4. Ha az ember a vízben úszva az egész felsőtestét kiemeli, akkor alig tud előrehaladni. 

Ellenben minél jobban belemerül, szinte az arca is alig látszik ki, annál biztonságosabban tud élni a 

vízben. Az úszásnál levegővel töltjük be a tüdőnket, hogy az fenntartson a víz színén, itt pedig Isten 

Lelke az, aki betölt, és akkor akár mozdulatlanul is nyugodhatunk a víz felszínén. Itt már nem 

kószál el a képzelet, hogy „vajon a medencén kívül milyen az élet”. Már nem kívánkozik el a 



 

szüntelenül csatangoló vágy. Az ember jól érzi magát ebben a mennyei vízbe belemerülve. A 

lételemében van. Az ember ugyanis szívesen létezik az Istenben, illetve boldogan engedi, hogy 

Isten létezzen az ő kicsiny teremtményi lelkében. Minél tovább tud az ember nyugodni a víz 

felszínén, annál tovább tart a békessége, az erőfeszítés nélküli létezése ebben az őselemben.  

 Minél tovább tud az ember kitartani a „nyugalmi imában”, annál több lesz benne a békesség 

és a szellemi öröm, amit ez az erőfeszítés nélküli imaállapot ad (vö. 66-68. oldal). 

  

 Ezek a szívben jelentkező szellemi örömök – tehát azok az érzelmek, amelyek Istenre 

vonatkoznak bennünk – egyre jobban előkészítik lelkünket Isten önközlésének a befogadására. 

 

 Vajon milyen lehet az, amikor az ember már nemcsak valamit, vagyis szellemi örömöket 

fogadhat be, hanem Valakit, a szellemi örömök szerzőjét, Istent!? 

 

Befejezésül imádkozzuk a 119. sz. ének 3-4. versszakát:  

Noha Szent Tamással sebed helyét nem látom,  

Uram, igaz hittel jelenléted megvallom. 

E vallásban tarts meg, szent szívedet add meg, 

Égben egykor meglátnom. 

 

Váltságomnak ára, száradt szívem ereje, 

Szegény bűnös lelkem megtisztító fürdője, 

Szomjú, fáradt lelkem megvigasztalója, 

Üdvösségem záloga. 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  



 

 

Az Istennel együttlét imájának leghitelesebb tanítómestere (Avilai) Szent Teréz 

Ő A belső várkastély c. könyvének 4. lakásában a nyugalmi, v. összeszedettségi imával foglalkozik, hogy hogyan önti 

belénk magát Isten 

A belénk öntött szemlélődés kezdeti szakaszában még Isten is, és az ember is tevékenykedik 

Először kezdjem el szeretni Istent a lelkem mélyén, hiszen a földi életemben őt akarom diadalra juttatni!  

Kezdjünk el örülni Istennek, a „Szeretlek!” és az „Örülök neked!” - kimondásával tüzesítsük szívünk szeretetét!  

Álmélkodhatunk, elalélhatunk, elolvadhatunk a gyönyörűségtől, hogy mennyire szeret minket az Úr! 

a) A szívünkben érezhető vigasztalások a mi fáradozásaink eredményei 

Ami, vagy aki jó nekem, arra rárezonál a szívem, örömet hoz létre bennem 

b) A szellemi örömök kizárólag Istentől erednek, és mibennünk végződnek, mi csupán befogadjuk azokat 

A szellemi örömök kitágítják a szívünket, ezeket keressük! 

A mennyei víz, a kegyelem, az Istentől származó szellemi öröm kitágítja a bensőnket, melegséget, kimondhatatlan 

örömet okoz 

A tiszta isteni színaranyából származik, ezt mi nem tudjuk létrehozni 

Amikor a szívünk mélyén lakó Isten Szeretete felbuggyan a szívünkben, akkor megértjük, hogy nem önmagunkat, 

hanem Jézust kell néznünk 

A pozitív szellemi örömök és Jézus szenvedésére gondolás Isten dicsőítésére indít, felszítja a szeretetünket 

Jó sorsban is, balsorsban is mindenért áldjuk az Urat!  

Ha előre akarunk haladni a lelki élet útján, ha mélyíteni szeretnénk az imádságot, akkor igényeljük a nagyobb szeretetet 

Isten és az embertársak iránt! 

Mindent Isten kedvéért, az iránta való szeretetből tegyünk!  

Minden szeretetből végzett cselekvés vagy szeretet-élmény segít abban, hogy a gondolataink ne kószáljanak el 

Ha úgy érezzük, hogy szórakozottak vagyunk, ne törődjünk az elkalandozó képzetekkel; arra figyeljünk, hogy a lélek 

nyugalomban van bennünk, rendben van bennünk a szeretet, a vágyak és a tiszta megismerés 

Szent Teréz egy hasonlatot használ: hogyan töltődik meg egy medence; a lelkünk Istennel, adja nekünk önmagát 

A vizet kívülről is be lehet engedni a medencébe, ahogyan az elmélkedésben beengedjük a gondolatokat a lelkünkbe 

A medence alján egy forrás bukkan fel, ez feltöltheti azt 

Ebben az imamódban Istenből kapjuk a mennyből jövő vizet, Isten jelenvalóvá teszi magát bennünk 

Készülhetünk rá, várhatjuk, hogy mikor fakad fel a forrás, de addig a magunk tevékenységével vezessük az elmélkedés 

csatornáján át az Istenből jövő és Istenre irányuló gondolatokat, szeretet-aktusokat lelkünk „medencé”-jébe 

Engedjük, hogy elsodorjon Isten szíve mélyéből felfakadó víz-szeretet-áradat! 

Amikor betölt Isten Lelke, akkor mozdulatlanul nyugodhatunk a víz felszínén 

Itt már nem kószál el a képzelet, nem kívánkozik el a szüntelenül csatangoló vágy 

Jól érezzük magunkat az isteni vízben, Istenben elmerülve, ill. boldogan engedjük, hogy Isten a mi lelkünkben létezzen 

Minél tovább tudunk kitartani ebben az imában, annál nagyobb békességet, szellemi örömet tapasztalhatunk  

 


