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252. A belső imában Isten nem hallható szavakkal oktatja a lelket, és közli vele akaratát 

 

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

 

Imádkozzuk a 253. sz. éneket:  

 Bemegyek szent templomodba, Uram, a szent oltárhoz, 

 Az aranyos oszlopok közt a királyi trónushoz. 

 Színed előtt leborulok, szegény bűnös elnémulok, 

 Égő füstnek illatával, Uram, néked udvarlok.  

„Színed előtt leborulok, szegény bűnös elnémulok.”  

 

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanítást ad arról, hogy „miként oktatja Isten a lelket 

anélkül, hogy az ember hallaná a szavakat” (Önéletrajz, 25-27. fejezet, 252. oldal). Amikor az 

Úristen az embernek közléseket ad, akkor vannak olyan szavak, amelyek teljesen tagoltak, és mégis 

a fül, a testi hallószerv nem fog fel belőle semmit, nem hallja őt, de az ember mégis világosan 

megérti ezeket az üzeneteket, akárcsak hallaná. Nem lehet hallatlanba venni ezeket az üzeneteket, 

oda kell hallgatni. Nyitottnak kell lennünk arra, amit Isten közölni akar velünk.  

 Előfordulhatnak tévedések vagy megtévesztések ezen a téren, de az imádkozó léleknek nem 

igen kell tőlük félnie, mert a közlés  

 – először is jöhet a jó Szellemtől,  

 – másodszor jöhet a rossz szellemtől, aki be akar csapni bennünket,  

 – harmadszor pedig származhatnak a saját (mi) értelmünk játékából, vagyis a saját 

gondolatainkat gondoljuk.  

 

 Mégis vannak jelek, amelyekből világosan meg lehet állapítani: Isten Lelke szól-e hozzánk?  

 Amikor az értelem saját maga gyártja a feleletet, azt az ember észreveszi, tudja, hogy a 

szavak magától származnak, hogy önmagával beszélget. Amikor pedig Isten ad közlést, akkor tudja, 

hogy más az, aki beszél hozzá, ő csak hallgat. Amikor az ember önmaga gyártja az üzenetnek tűnő 

gondolatokat, akkor megteheti azt, hogy elfordul a figyelme, mint ahogyan el tudunk hallgatni a 

párbeszéd folyamán, nem figyelünk eléggé a másikra. Az igazi hallomásnál az ilyen ki van zárva. 

 

1. A leges-legbiztosabb megkülönböztetési jel az, hogy az ember önmagával való magán-

beszélgetésének nincs semmi kihatása a lélekre. Míg ellenben ha az Úr szól hozzánk, akkor a szó az 

egyszersmind tett is lesz. A misztikus teológia úgy mondja ezt: teremtő szó, mert létre is hozza azt, 

amit jelent. Ahogyan az Úr a teremtéskor azt mondta: Legyen világosság (Ter 1, 3), és akkor lett is 

világosság, megteremtette Isten a világosságot; úgy amikor az imában egy lélekhez szól – például: 

„Légy nyugodt, vagy ne félj!” –, akkor Isten meg is teremti a lélekben a nyugalmat, és belső 

biztonságot is ad. Vagy pedig ha valami igazságot közöl a lélekkel, akkor létrehozza az emberben 

(azt) a minden kétséget kizáró meggyőződést aziránt, hogy az a dolog úgy is van, ahogyan hallja, 

ahogyan kapja az üzenetet, a tanítást. 

 Szent Teréz megvallja: volt úgy, hogy habozott, és nem akarta elhinni a hozzá intézett 

szavakat. Később, az idő múlásával megtapasztalta, hogy beteljesedtek azok, az Úr végbevitte az ő 

üzenetét. Az Úrnak gondja van arra, hogy az őáltala adott közlés mélyen belevésődjék az ember 

emlékezetébe, és ne tudjanak feledésbe menni.  

 

 2. A másik jel – hogy Isten üzenete működik az imádkozó ember lelkében – az az, hogy 

magunk nem tudjuk létrehozni, kapja az imádkozó ember. Néha napokig vágyódik az ember arra, 

hogy szeretne ezt vagy azt hallani az Úrtól, mint üzenetet, de hiába. Máskor pedig nem is gondol rá 

a lélek, és egyszer csak szinte akarata ellenére, mégis hall, valami tudás keletkezik benne.  



 

 Amikor a gonosz lélek akarja megzavarni az imádkozó embert, akkor annak a közlésnek 

nincs üdvös hatása, az csak rosszat gyakorol a lélekre. Nemcsak lelki szárazság következik be a 

gonosz lélek működése folytán az ember lelkében, hanem nyugtalanság is marad utána. Az ember 

érzi, hogy a lelke ellenáll valaminek, gyötrődik. Teréz úgy mondja: szellemünk érzi annak a másik 

szellemnek a jelenlétét.  

 Az igazi élvezet – amelyben az Úristen részesíti az embert – az csakis édes, erőteljes, 

mélységes, gyönyörűséges és nyugalmas. A lélek megérzi Isten jóságát. Az Úr ugyanis a választott 

lélekbe szeretetet önt, és ugyanakkor hitet is, eleven, erős hitet, amellyel mindenben az Egyház 

tanításaihoz akar alkalmazkodni.  

 3. Az Úr tehát az ő kegyelme, ajándékozó szeretete által erőssé teszi az embert. Ez lehetne a 

harmadik jel, hogy Isten szól a lélekhez, még ha nem is hallható szavakkal. Erő tölti be az 

embernek a szívét. Úgyhogy az Egyház tanítása védelmében kész lenne szembeszállni a gonosz 

lélekkel.  

 4. A következő jel, hogy az üzenet Istentől származik az ember lelkében, az az, hogy a 

kapott tanítás(, amit kap,) megegyezik a Szentírással, nem tér el a kinyilatkoztatott isteni tanítástól. 

Ez abszolút bizonyosságot ad. Amikor Isten (amikor) magán-kinyilatkoztatást ad a Szűzanya, vagy 

az angyalok vagy a szentek által, akkor is az Egyház mindig ezt vizsgálja első helyen: mennyiben 

áll összhangban a Szentírás tanításával, a szent hagyomány tanításával, vagyis az Egyház 

tanításával. 

 5. A következő jel az, hogy a lelki vezetővel az ember szívesen megosztja azokat a kincseit, 

amelyeket az Úrtól a közlésben kap, de ugyanakkor tartózkodik attól, hogy „fűnek-fának” elmondja 

(vö. ). A lelki vezetővel való megbeszélés azután a lélek nyugalmát szolgálja. Az embernek már 

nem kell nyugtalankodnia, hogy vajon kísértés áldozata lettem-e, mert a lelki atyán keresztül az 

Úristen az, aki elirányítja az embert.  

 6. Nagyon egyértelműen tapasztalható jel a hitelességre, hogy az Úristen bármikor tudja 

részesíteni az embert szavakkal nem hallható közlésekben. Akár társalgás közben is rá tudja 

bocsátani az áhítatba merülést. Az embernek ilyenkor akarva, akaratlanul (is) az Urat kell 

hallgatnia. Van persze úgy is, hogy a lélek nem érzi Istennek ezt az önközlését. Teréz is 4 vagy 5 

óra hosszat is ott marad a kápolnában vigasztalanul, gyötrődve, szenvedve ezerféle veszedelem, 

ijesztgetés közepette. Milyen boldog a lélek, aki ilyenkor is tud imádkozni, mint Teréz: „Ó, én jó 

Uram, mennyire igaz, hogy te vagy a mi egyetlen jó Barátunk, és mekkora a te hatalmad! Meg 

tudsz tenni mindent, amit akarsz. És mindig akarsz értünk tenni, ha szeretünk téged. Dicsérjenek az 

összes földi dolgok, ó, Ura a világnak!Ki tudná az összes teremtmények nevében szavakba foglalni, 

hogy milyen hűséges vagy te barátaiddal szemben? Minden más elpártolhat tőlünk, ellenben te, aki 

valamennyiünk Ura vagy, sohasem hagysz el. Mily kevés ideig hagyod szenvedni az olyan embert, 

aki szeret téged. Ó, Uram, mily finoman, mily gyöngéden, mily édesen tudsz te az ilyennel bánni. 

Boldog ember, aki soha nem szeretett senkit kívüled jobban, mint téged! Igaz, ugyan Uram, hogy te 

szigorúan megpróbálod azt, aki téged szeret, de ezt is csak azért teszed, hogy amikor végtelen 

nagyra nőtt a szenvedésed, akkor mutasd ki irányába a te még végtelenül nagyobb szeretetedet.” A 

lélek, aki kitart hűségesen Isten mellett akkor is, amikor nem érzi Istennek a közléseit, akkor 

megtapasztalja, hogy végül is győztesen fog kikerülni a küzdelemből, hiszen csupán Istenben 

bízott.  

 Teréz is megvallotta(ja): Mialatt ezen nagy lelki szenvedések súlya alatt nyögött - bár akkor 

még nem kezdődtek el nála a látomások -, mégis néhány szót hallott az Úrtól, és ez elég volt arra, 

hogy megszűnjék minden fájdalma. Az Úr ezt mondta: „Ne félj, leányom, én vagyok! (Ter 15, 7 ?). 

Nem foglak elhagyni. Ne félj!” Hát ezek a teremtő szavak. Teréz azt gondolta, hogy abban a 

szenvedő lelki állapotban senki (n)sem tudja megvigasztalni. Megtapasztalta, hogy néhány szó elég 

volt, nyugalom, erő, bátorság, bizalom és világosság vonult a lelkébe, úgyhogy az egy pillanat alatt 

teljesen átalakult. Amikor azonban az imádkozó lélek nem hallja Istentől ezeket az üzeneteket: – Ne 

félj, én vagyok, nem foglak elhagyni –, Isten akkor is közli vele ezt a valóságot, az üzenetet. Közli 

magát. Isten ugyanis együtt van a lélekkel. „Ne félj!” – üzeni akkor is, hogyha nem halljuk a 

szavakat, mert ő mégis szüntelenül oktat bennünket. Én vagyok, tudniillik veled, és akkor 



 

fellélegezhet az ember. Ilyenkor teremt Isten világosságot az embernek szívébe a sötétség helyébe. 

Ilyenkor kél fel az ember szívében a vágy, hogy mindig Isten kedvére tegyen mindent. Nem keres 

mást: élvezetet, pihenést vagy egyéb kincset, csakis az ő akaratát óhajtja teljesíteni.  

  Miért támad a gonosz? Mert irritálja, hogy egy ember kész arra, hogy befogadja Istent, 

engedi, hogy az ember belemerüljön Istennek a szívébe. Akkor vegyük Krisztus keresztjét a 

kezünkbe, a feszületet szorítsuk a szívünkhöz! A keresztnek az erejétől a gonosz el fog menekülni. 

Tudja azt, hogy a kereszten győzte le őt Úr Jézus. Ez az igazság: Krisztus legyőzte a gonoszt, a 

hazugság fejedelme pedig menekül az igazságtól. Nem kell ördögöt kiáltani, amikor gyötrődünk, de 

igenis kiáltsuk (azt): „Isten! Isten!” Ezzel a legszentebb névvel megfélemlítjük a gonosz lelket. 

Isten általunk is győzni akar a gonosz fölött.  

 Szent Teréz az Önéletrajz 26. fejezetében folytatja ugyanezt a témát, és elmondja azt is, 

hogyan szabadult meg az aggodalmaitól(ról), és győződött meg arról, hogy jó Szellem beszél hozzá. 

Szívében epekedő vágy volt Isten látása után. Minden fárasztotta, untatta, ha nem foglalkozhatott 

Istennel, vagy nem dolgozhatott érte. Amikor az Úr (amikor) látja az ő választottja epekedését, 

utána való vágyát, s a gyötrődését, hogy még mindig nem látja, Isten nem hallja az ő szavát, akkor 

megkönyörül rajta. Terézhez is így szólt: „Mitől félsz? Nem tudod, hogy én mindenható vagyok? 

Teljesíteni fogom, amit neked megígértem.”  

 Előfordult az is, hogy amikor a lelki atyának beszámolt, akkor az valami ellenkezőt 

parancsolt, mint amit a belső imában az Úr meghagyott Teréznek. Ilyenkor az Úr újra és újra 

kijelentette, hogy a gyóntatónak kell engedelmeskednie. Az Úr úgy intézte, hogy a gyóntató nézete 

megváltozott, és azt parancsolta a lelki vezetettnek, amit az Úr. Teréz arról is beszámol: volt, 

amikor megtiltották neki, hogy spanyol nyelven írt könyvet olvasson, csak latin nyelvűt szabad 

olvasnia. Akkor az Úr azt mondta: „Ne szomorkodjál, és majd élő Könyvet adok neked.” Csak 

később értette meg, hogy mit jelent ez az üzenet. Maga előtt látta az Urat, aki annyi anyagot 

szolgáltatott (neki) a gondolkodásra, és oly mély áhítatba merítette. Megtapasztalta azt, hogy az Úr 

akkora szeretettel foglalkozott vele és oktatta, hogy egyáltalán nem szorult könyvekre. Az ő Szent 

Fölsége volt számára az igazi Könyv, és benne szemlélhette az igazságot.    .  

 Az Önéletrajz 27. fejezetében azután elmondja, hogy az Úr milyen csodálatos módon közli 

az emberrel az ő akaratát szavak nélkül is. Egyik alkalommal, éppen Szent Péter és Pál ünnepén 

belső imába volt merülve. Akkor egyszer csak látta maga mellett Krisztust, jobban mondva érezte, 

mert hiszen nem látott semmit, sem testi, sem lelki szemeivel. Egyszerűen az az érzés fogta el, hogy 

Isten ott áll mellette, és ő az, aki beszél hozzá. Itt egy nagyszerű leírást kapunk a belső imának a 

lényegéről. Az Önéletrajz 7. fejezetében már szólt arról, hogy mi a belső ima: „Nézetem szerint a 

belső ima nem más, mint benső barátság Istennel, amennyiben gyakran maradunk négyszemközt 

ővele, tudván azt, hogy szeret bennünket. Itt azonban saját tapasztalatából mélyebb tudást ad át. A 

belső ima folyamán ugyanis az ember belül keresi Istent, a lelke mélyén (272. o.) Ettől lesz belső 

ima az az ima. A belső imába bele lehet merülni, vagyis elmélyülni. Amikor az ember a víz alá 

merül, akkor egyre inkább elmaradnak a víz színe feletti külső tárgyak. A búvár számára egy 

csodálatos víz-alatti világ tárul fel, minél jobban belemerül.  Ebben az elmélyült imában, ebben az 

Istenbe belemerült imában az ember megérti:  

 Ott van az Úr  – először is mellette,  

 – azután vele,  

 – harmadszor pedig benne! (273. o.)  

 (És) Szeretettel nézi őt, sőt részesíteni akarja kegyelmeiben, vagyis önmagában (274.o.). A 

belső imába való belemerüléskor tehát az ember nem hallja Istennek a szavát, amellyel biztosítja 

azt: itt vagyok veled, itt vagyok melletted, körülveszlek jobban, mint a víz a búvárt; hanem 

egyszerűen az imádkozó ember megérti, belülről tudja, hogy az Úr ott van mellette! Lehetetlen nem 

éreznie, hogy ott van mellette az Úr. Ez az ajándék, ez az, amit az ember magától nem tud elérni. Ez 

az, amit az imádkozó lélek megkap. Az imádságban az ember megtapasztalja nemcsak a jelenlét 

imáját, hogy Isten jelen van számára. Az, hogy Isten mellette van, az már egy módja Isten és a lélek 

összekapcsolódásának, Isten önközlésének. Ebből az élményből: - Isten az imádkozó ember lelke 



 

mellett van – fakad az a belső tudás, hogy Isten vele van. A közösségnek mélyebb megélése ez az 

élmény, az együvé-tartozásnak a tudata.  

 Alcantarai Szent Péter magyarázta meg később Szent Teréznek, hogy ez a kegyelem a 

legmagasztosabbak közé tartozik. Ebbe az egyik kapcsolódásba tud ugyanis legkevésbé (a gonosz) 

beleártani a gonosz. Istennek ez a jelenléte nem olyan, mint amilyent a nyugalmi és az egyesülő 

imában élhet meg a lélek, amely abban nyilvánul meg, hogy midőn bele akar kezdeni a belső 

imába, azonnal talál ott valakit, Istent, akivel beszélhet, akire oda kell figyelnie. De az a találkozás 

még nem látomás, hanem ott még csak a hatásokból érti meg a lélek Isten jelenlétét. Tehát Isten 

valami közvetett módon érezteti jelenlétét az imádkozó emberrel. Itt, ebben a belső imában ellenben 

a lélek világosan belátja, hogy ott áll Jézus Krisztus, a Boldogságos Szűznek a fia. Itt már az 

Istenségnek nemcsak bizonyos hatásai jelentkeznek, hanem a lélek ezeken túl látja is azt, hogy vele 

van Isten, aki az ő szent emberi természete által akarja részesíteni őt kegyelmeivel. Itt anélkül, hogy 

az ember látna valamit vagy valakit, olyan világos tudat ébred benne Isten jelenlétéről, és az 

Istennel való együttlétről, hogy abban nem képes kételkedni. Az Úr maga vési bele ezt az igazságot 

az elmélkedő ember elméjébe. Ez tehát olyan oktatási mód, amely nem szavakkal történik, ez 

mennyei beszédmód. Amit az Úr ugyanis közölni akar az emberrel, azt a léleknek a legbelső 

belsejében érteti meg vele, vagyis ott állítja elébe minden kép, és tagolt szavak mellőzésével.  

A lélek megérti, amit Isten (vele) közölni akar vele, még a nagy igazságokat és titkokat is. Ez a 

látomás és hallomás, tehát értelmi közlés annyira szellemi dolog, hogy sem a lelki tehetségekben, 

sem az érzékekben nem áll be semmi megmozdulás, amelynek alapján az ördög beavatkozhatnék. 

Ez természetesen csak akkor van így, amikor ez az imádság kegyelme az ember osztályrésze lett. 

Teréz nézete szerint itt a tehetségek nincsenek felfüggesztve. Az érzékek működése sem szünetel, 

csak nagyon magukba vannak merülve. A lélek azonban megérti, hogy nem ő cselekszik, hanem az 

Úr működik. Egyszerű hasonlatként mondja. Olyan ez, mint amikor az étel egyenesen a 

gyomrunkba kerül, anélkül, hogy megettük volna, anélkül, hogy tudnák, hogy miképpen került oda. 

Csak annyit tudunk, hogy bennünk van. Itt az ember tudja azt, hogy Isten benne van, csak azt nem 

tudja, hogy hogyan került belé, hiszen nem látta, nem is tudja igazán megérteni. Nem is ébredhetett 

fel benne vágy ilyesmi után, sőt még arról sem volt fogalma, hogy ilyesmi lehetséges. Amikor a 

lélek megérti, hogy Isten nemcsak mellette van, nemcsak vele van, hanem benne is, akkor 

megtapasztalja azt, hogy Isten arra készteti az értelmet, hogy odafigyeljen Istenére. Nem engedi 

elszórakozni (276.o.). A lélek itt egy pillanat alatt tudóssá lesz. A Szentháromság titka, és egyéb 

magasztos hittitkok világossá lesznek számára. Ő maga csodálkozik ezen a legjobban. Egyetlen 

ilyen kegyelem is elegendő arra, hogy teljesen kicserélje a lelket. Olyannyira, hogy nem képes 

többé mást szeretni, mint azt az Istent, aki az ő közreműködése nélkül tette őt képessé ekkora kincs 

befogadására, aki olyan titkokat közölt vele, aki olyan barátságosan és szeretettel bánik vele, hogy 

az leírhatatlan (277.o.). Teréz nézete szerint az Úr azt akarja, hogy az ilyen léleknek legyen 

valamelyest tudomása arról, ami az égben történik. Az ég lakói szavak nélkül is megértik egymást. 

Itt a földön Isten és a lélek is megértik egymást. Nincs szükség a szavak közvetítő szerepére, mint 

ahogy két jó-barát (vagy jó házastársak) megérti egymást, egymás szeretetét szavak nélkül is. Elég, 

ha csak egymásra néznek, mint ahogy az Énekek énekében a vőlegény és a menyasszony egymásra 

tekintenek (vö. Én 4, 9; 6, 4).  

 A belső imában tehát a lélek megtapasztalja Istennek benne való jelenlétét. Megtapasztalja, 

hogy Isten szeretettel nézi őt, illetve isteni mivoltára irányítja az embernek az értelmi tekintetét. Az 

ember megtapasztalja, hogy Isten részesíteni akarja őt kegyelmeiben, vagyis önmagát ajándékozó 

szeretetében. Ezért a lélek is hajlandó önmagát egészen Istennek adni. Isten az ember 

közreműködés nélkül teszi az embert képessé arra, hogy ezt a kincset befogadja. Akkor már az 

ember nem képes többé mást szeretni kizárólagos szeretettel, mint Istent. Itt már nem kellenek 

szavak, hogy azok kapcsoljanak össze Istennel. Itt Isten kapcsolódik egybe az emberrel, mert Isten 

közli magát vele. Az ember pedig csak kész, nyitott arra, hogy befogadja Istennek ezt az önmagát 

ajándékozó szeretetét.  

 



 

Befejezésül fogalmazzuk meg imánkban is azt az élményt, amelyet az Úr nekünk is tanít: 

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  

Válaszoljunk az önfeledt lélek boldogságával:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

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

 

Az ÖÉ oldalszámait nem tudtam pontosan beírni.  



 

 
Ha nyitottak vagyunk Isten szavára, akkor azokat a füleink nélkül is „meghalljuk” 

Vannak jelek, amelyek világossá teszik számunkra, hogy Isten szól-e hozzánk:  

1.Ha Isten szól hozzánk, szava tetté válik. Ha nyugodtságról beszél, azt meg is érezzük   

2.Az ember kapja Isten üzenetét, nem ő hozza létre. Az Úrtól jövő élvezet édes, erőteljes, mélységes, gyönyörűséges és 

nyugalmas 

3.Az Úr kegyelmének hatására erő tölt el minket, ajándékozó szeretete erőssé tesz 

4.A kapott tanítás mindig megegyezik a Szentírás tanításával 

5.A kapott kincseket szívesen megosztjuk a lelki vezetőnkkel, de nem dobjuk a „disznók” elé 

6.Az Úr bárhol, bármikor adhatja a tanítását, de sokszor hosszú ideig próbára teszi a türelmünket  

Boldog az, aki sohasem szeretett mást úgy, mint az Urat 

Aki hűségesen kitart a lelki szárazságban is, az végül is biztosan győzni fog  

Ha még nem észleljük Istent, ő akkor is szüntelenül oktat, szeret minket 

Egyetlen vágyunk legyen: mindig az Úr szent akarata szerint próbáljunk, igyekezzünk cselekedni! 

Ha támad a gonosz, szorítsuk a feszületet a szívünkhöz, s akkor a sátán elmenekül 

Mindig Istent hívjuk segítségül: Isten velem, ki ellenem? (vö. 2 Krón 35, 21 ?) 

Isten általunk is győzni akar a gonosz felett 

Epekedjünk az Úr után, más ne érdekeljen, csak ő! 

Ha Isten látja a kizárólagosan iránta érzett hatalmas vágyunkat, biztosan megkönyörül rajtunk 

Ha a belső imában mást kér tőlünk az Atya, mint a gyóntató atya, akkor az utóbbi kérését teljesítsük, s ő majd azt fogja 

kérni, amit az Úr 

Ha nem olvashatunk könyveket, az Úr élő Könyvet ad, önmagát, akitől sokszorosan többet tanulhatunk 

Szent Pált is Isten tanította a pusztában 

Isten csodálatos módon szavak nélkül is tudja közölni az akaratát velünk 

Érezhetjük Krisztust magunk mellett, ő szól hozzánk, csak elcsendesülve, moccanás nélkül figyeljük szavát! 

A belső ima belső barátság Istennel. Sokszor maradjunk vele négyszemközt, hiszen tudjuk: szeret minket 

Ha a belső imában lelkünk mélyén keressük Istent, biztosan meg is találjuk őt  

Az Úr nemcsak mellettünk, velünk van, hanem bennünk is van, hiszen ő mindenütt-jelenvaló 

Belül tudhatjuk, megérthetjük: Isten velünk van. Ezt az érzést mi magunk nem tudjuk kieszközölni 

Alkantarai Szent Péter így tanítja ((Avilai)) Terézt: Isten kegyelme a legmagasztosabbak közé tartozik 

Isten az ő szent emberi természete által akarja részesíteni az embert a kegyelmeiben 

Világos tudat ébred az emberben Isten jelenlétéről, az Istennel való együttlétről, hogy abban nem kételkedik 

Az ember tudja, hogy Isten benne van, csak azt nem érti, hogyan jött el hozzá 

A bennünk lévő Úr nem enged elszórakozni minket, rá kell figyelnünk, s akkor egy pillanat alatt tudósok leszünk  

Isten egyetlen kegyelme teljesen kicseréli a lelkünket, már csak őt vagyunk képesek szeretni 

Isten szereteténél már nincs szükség a szavak közvetítő szerepére, ahogyan a házastársak és a barátok is egy 

szemvillanásból is megértik egymást 

Nyitottnak kell lennünk Isten önmagát ajándékozó szeretetének befogadására 

Már tudjuk, hogy Isten szeret, sokáig maradjunk meg ebben a boldogságban! 

 


