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X. AZ ISTENNEL VALÓ LELKI FRIGY, AZ EGYMÁSBAN LEVÉS, 
vagyis A SZERETETBEN ISTENNEL VALÓ TARTÓS EGYESÜLÉS IMÁJA 

(Isten az ő házába, azaz Szíve legmélyére vezeti a lelket, és részesíti isteni életében, 
a lélek pedig megéli: „Én TEBENNED vagyok, TE pedig énbennem!”) 

„Bevezettél új otthonomba, önmagadba, Uram!” 
 
 

a) AZ EMBER MÁR TUDJA: EGY LETT A VÉGTELEN ISTENNEL 
 
 

376. A misztikus megismerés 
 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
 
Imádkozzuk a 139. sz. éneket:  
 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó,  
 Mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem.  
 
 Amikor a menyasszony és a vőlegény már biztos egymásban, és kitűzik a házasságkötés 
napját, akkor alig várják annak elérkezését. A lélek-menyasszony is így van, meg az isteni 
Vőlegény is. Várják az egymásba kapcsolódásnak az időpontját, várják, amikor elszakíthatatlanul 
egymásba kapcsolódik az életük. Isten akaratából itt a földön a házasság egy férfi és egy nő 
felbonthatatlan életkapcsolata, amelynek célja egymás kölcsönös szeretése, és a szeretet gyümölcse, 
a gyermekek vállalása. A lelki házasságban Isten az, aki lefoglalja magának a lélek-menyasszonyt 
felbonthatatlan lelki kapcsolattal. Az ember pedig boldogan igent mond az isteni Vőlegény 
akaratára. Itt a földön a boldog házasságot az jellemzi, hogy a másikat akarják boldoggá tenni egy 
egész életen át. Mert az önzetlen szeretet boldogít, boldogítja a másikat is, de boldogítja azt is, aki 
adja ezt az önzetlen szeretetet. Az Istennel való lelki frigy vagy házasság is ugyanilyen jellemzővel 
bír: mindegyik azt szeretné, hogy a másik legyen boldog. A másiknak az örömére akar lenni 
nemcsak a földi élet mulandó idejére, hanem egy egész örökkévalóságon át.  
 A földi házasságkötés hosszú előkészület után valósul meg. Az Istennel való lelki frigy is. 
„A sokféle lelki megtisztulás után a lélek eljut végre arra a nyugodt és tartós lelki egyesülésre, 
amelyet átalakító egyesülésnek, vagyis lelki frigynek neveznek. Úgy látszik, a misztikus 
egyesülésnek ez a legmagasabb foka, közvetlen előkészület Isten boldogító színelátására” (vö. 
Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1469. szám).  
 Most csendben készítgessük a szívünket annak a tanulmányozására, hogy Isten hogyan 
akarja ezt a belsőséges találkozást, a lélek és Istennek az egyesülését! 
 
 I. Puskely Mária: Ezer év misztikájából című könyvében a 9-19. oldalon jó összefoglaló 
tanítást ad ehhez. Az alapkiindulás gondolata az, hogy a teremtő Isten mindenkit meghívott a vele 
való életközösség boldogságára, mindnyájunkat részesít isteni természetében, mindnyájunkat 
egyesíteni akar önmagával a szeretetben. Mindnyájan meghívást kaptunk az átalakító egyesülés 
életére. Ez nem egyesek kiváltsága, hanem minden embernek szóló személyes meghívás. Az 
evangélium mást sem tesz, mint Jézus egyetemes hívását visszhangozza: Jöjjetek hozzám! (Mt 11, 
28). Tanuljatok tőlem!(uo., 29). Maradjatok bennem! (Jn 15, 4). Maradjatok meg szeretetemben! 
(uo. 9). Kérjetek és kaptok! (Mt 7, 7). Bízzatok, higgyetek Istenben! (Jn 14, 1).  
 Követőinek megjelölte a lehető legmagasabb mércét: Legyetek tökéletesek, amint mennyei 
Atyátok tökéletes! (Mt 5, 48). Annyira részesedni az isteni természetben, annyira átalakulni az 
Istennel való egyesülésben, hogy kiütközzenek rajtunk az Atya tökéletes tulajdonságai. Íme, ez a 
keresztény élet célja. Ezzel a transzformációval, átalakulással szolgáljuk leginkább Isten dicsőségét. 
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Kereszténynek, teljes embernek lenni tehát annyit jelent, mint hagyni, hogy Isten a szeretetben 
egyesítsen önmagával, és szeretett Fia képmására önmagához alakítson.  
 
 1. Mi az átalakító egyesülés lényege? Földi életünk célja az Istennel való átalakító 
egyesülés a szeretetben. Annak akaratát kell keresnünk, akit szeretünk. Akaratunk egyesül Isten 
akaratával, ami nem más, mint a szeretet (vö. 1 Jn 4, 8). 
 
 a) A szeretetben való átalakító egyesülés nem érzelmek vagy értelmi megfontolások , hanem 
az akarat dolga. Szívesen, örömmel keressük és teljesítjük az Atya akaratát, aki egyesíteni akar 
önmagával. Az átalakító egyesülés lényege, egyben jele és bizonyítéka: a hősies isten- és 
emberszeretet. Mindenesetre az átalakító egyesülés már mintegy előjátéka a mennynek, amikor 
Krisztus-képiségünket már semmi sem zavarhatja. Ezért tehát nem az a fontos, hogy hogyan 
imádkozunk, hanem az, hogy imádkozzunk az adott helyzetben úgy, ahogyan az a 
legbensőségesebben összekapcsol Istennel.  
 b) Ugyanilyen fontos az erények gyakorlása úgy, ahogyan azt Krisztus az evangéliumban 
elénk élte. Hagyjuk nyugodtan, hogy Isten vezessen az ima ösvényein! Egyetlen dolgunk a 
nyitottság és a készséges engedelmesség. A lélekben ezért elevenen él a tudat, hogy Istenért – aki a 
Minden – mindazt oda kell adni, ami nem Isten, ahogyan Keresztes Szent János tanítja A 
Kármelhegy útja I. könyv 13. fejezet 11-12. részben: „A semmi, vagyis a teljes belső elszakadás 
mindattól – ami nem vezet közelebb Istenhez – a szeretet követelménye. Az mutatja meg, hogy 
kicsoda Isten, mit ér az ember számára Isten szeretete. Ez nem más, mint az evangéliumi lelki 
szegénység, vagyis belső szabadság, függetlenség. A semmi igénylése, a semmihez való 
ragaszkodás csak út. A cél a Minden, vagyis Isten. Az átalakító egyesülés állapotában élő ember 
magatartását, kapcsolatait, személyekhez és tárgyakhoz való viszonyát ez a minden, illetve semmi 
magatartás határozza meg. A teremtett világ és javai addig mondhatók jónak, amíg Istenhez 
vezetnek. Ha eltávolítanának tőle, akkor el kell tőlük szakadni, vagyis az egyetlen helyes értékrend 
szerint kell cselekedni. Ezt az értékrendet Isten a főparancsban tanítja, márpedig Isten maximalista, 
féltékeny Isten, teljes, egész, minden. Ezek a jelzők találhatók a főparancsban (vö. Mt 22, 36-37). 
Ami ezen túl van, az semmi az istenszerető ember számára. Ebben a totális belső tisztulásban, 
vagyis teljes belső kiüresedésben már Istené a főszerep. Nekünk persze azért nagyos is a valóság 
talaján kell maradnunk. Nincs az a lelki kiüresítés, amely ne tűrne meg emberi érzéseket és 
indulatokat. Mi mindvégig síró-nevető, esendő, nyitott szívű, emberi gyöngeségeinket 
megmosolygó emberek maradunk. Morus Szent Tamás utolsó percében is tréfált a hóhérral. 
Lisieux-i Szent Teréz halálos ágyán finom ételeket kívánt. Amikor Keresztes Szent János (amikor) 
mellett elkezdték a halottak imáját, odaszólt: hagyják abba, inkább az Énekek énekéből olvassanak. 
Avilai Szent Teréz sürgette az Urat: „Menjünk már!” Vagyis ez a semmihez sem való ragaszkodás 
relatív, nem forgat ki ember-voltunkból. Csak Isten az Abszolút, ő számunkra a Minden.  
 c) Életünknek tehát nem kell szélsőségesnek lennie. Krisztusé, Szűz Máriáé sem volt az. 
Inkább szelíden, kitartóan, megalkuvás nélkül hagyni, hogy Isten elszakítson mindentől, ami nem ő. 
A lelki élet még ebben az utolsó szakaszban sem jelent minden elképzelhető keresztet, minden 
lehetséges vezeklést vagy önmegtagadást. Az első lépesektől kezdve a kereszténynek csak Jézust 
kell követnie, aki hosszú éveket élt a családban, és bizonyára boldogan. Voltak barátai is: Márta, 
Mária, Lázár, Magdolna. Még a kereszten is megvolt a vigasztalása, hogy látta anyja és barátai 
hűségét (vö. Jn 19, 25).  
 d) Az átalakító egyesülés Krisztus arcát rajzolja ki lelkünkben. Krisztusét, aki örült, aki 
sírt, ujjongott, gyötrődött, vagyis tökéletes emberként járta végig a mennyei Atya által mutatott utat. 
Általános megfigyelés: a lelki életnek ebben az utolsó szakaszában verődnek ki a legvonzóbb 
emberi jellemvonások. Isten szeretete teszi teljessé emberségünket.  
 e) A belső elszakadás nyomán az emberben megerősödik a vágy, hogy többet legyen 
egyedül az Egyedülvalóval, vagyis belső magányban legyen Istennel. A teljes magány csak igen 
kevesek hivatása, rendkívüli karizma.  
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 f) Szent Pál apostol figyelmeztet: Maradjon mindenki abban a hivatásban, amelyet kapott (1 
Kor 7, 20. 24). Isten – hiszen ő ébreszti bennünk ezt a vágyat – megtalálja a módját, hogy a 
pusztába vigyen, és a szívünkre beszéljen (Oz 2, 16). Egy lakásváltoztatás, fájdalmas haláleset, 
kényszerű elszigeteltség, vagy kikerülhetetlen öregség mind-mind hívás lehetnek az Istennel megélt 
teljes magányra. Az ilyen külső változások során Isten sok mindenből kifoszthat minket. Elvesz 
tőlünk kedves tárgyakat, baráti környezetet, meghitt társakat. Arra készít minket elő, hogy csak 
hozzá tartozzunk. Amikor azt gondoljuk, hogy már nem ragaszkodunk sem tárgyakhoz, sem 
emberekhez, se helyekhez, se egészségünkhöz, se saját terveinkhez; akkor Isten megérteti velünk, 
hogy még mindig tisztulnunk kell. Tudat alatt még nem fogadtuk el magunkat olyannak, amilyenek 
vagyunk, és kételkedünk abban, hogy Isten minket végtelenül szeret, mégpedig kizárólag 
önmagunkért. Gőg, hiúság, kisebbségi komplexus, fel nem oldott bűntudat, stb. játszhatnak itt 
közre. Istennek azonban megvan a módja, hogy ezekből is szabaddá tegyen minket. A 
körülményektől függetlenül ekkor vezet be Isten a teljes magányba. Most már teljesen egyedül 
vagyunk vele. Ebben a teljes benső magányban szeretjük őt. Imádkozunk másokért, hiszen 
Krisztussal azonosultan Isten országát építjük. De valahogy már más lesz ez a másokért végzett ima 
is, mint ahogyan eddig imádkoztunk az embertársainkért. Immár Jézus, a titokzatos Test feje 
imádkozik bennünk a mennyei Atyához a Szentlélek által (vö. Róm 8, 26).  
  
 2. Hogyan fest külsőleg ez a magány, ez az Istennel megélt „fájdalmas, édes kettes”?  
 
 a) Az ember folytat mindent tovább, mint azelőtt. Teljesíti állapotbeli kötelességeit, 
találkozik barátokkal, nem tesz semmi feltűnőt. Vannak barátai, de nincsenek többé már társai. 
Isten lesz egyedüli Társa és Vezetője. Csak az élethez legszükségesebb dolgokra korlátozódnak 
igényei. Kevés dolgot, élményt, szenzációt kíván, és azt is egyre kevéssé. Továbbra is kéri a 
mennyei Atyától a számára legszükségesebbet: kegyelmét, a teljes megtisztulás ajándékát, oltalmat 
a gyöngeségek ellen. Jézussal együtt könyörög az Egyház érdekeiért, szeretteiért, az egész világért.  
 b) Boldog Charles de Foucauld, a Szahara remetéje – miközben száz meg száz kilométereket 
tett meg a sivatag porában – ezt ismételgette magában számolhatatlanul: „Istenem, add, hogy 
minden ember az égbe jusson!”  
 A kérő ima mindig is kötelességünk marad. Ebben az Istennel egyesült imaállapotban pedig 
különleges felelősség is terhel testvéreinkért. Itt fokozottabban is megvalósul az evangéliumi ígéret: 
Ha kértek, kaptok; ha zörgettek, bebocsátást nyertek (vö. Mt 7, 7-8). 
 c) Keresztes Szent János ugyanezt az elvet hangoztatja: Ha az Úristen látja, hogy valaki 
szereti őt, akkor igen szívesen szokta teljesíteni annak óhaját. Ezért mondja ezeket a szavakat: Ha 
bennem maradtok, … akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok (Jn 15, 7). Istennél semmit 
sem lehet elérni, hacsak nem a szeretet révén (A szellemi páros ének 1, 13).  
 Mindent összevetve: ebben az Istennel megélt belsőséges magányban a lélek boldog. Tudja: 
Isten feltétel nélkül szereti őt. Ő pedig viszontszeretheti, és immár állandóan vele lehet, 
„egyedül az Egyedülvalóval”.  
 
 II. Mi jellemzi még az átalakító egyesülés imaszakaszát?  
  
 1. Kimondhatatlan tapasztalatról van itt szó. Isten hagyja, hogy őt Istenként tapasztaljuk 
meg, márpedig ő transzcendens, vagyis minket meghaladó, végtelen lény. „A misztikusok istenképe 
– mondta Tauler, a német misztikus – mindennap nagyobb lesz.” Isten közvetlen 
megtapasztalásának „területei”: a szentség, a végtelen transzcendencia, az isteni irgalom, a 
Szentháromság Személyeinek kommuniója, vagyis közössége… Mindez kibeszélhetetlen, 
kifejezhetetlen. Isten végtelenül más, végtelenül nagyobb, mint azt ember szavakkal érzékeltetni 
tudná. Ezért a misztikus csak dadog, olykor képekhez, szimbólumokhoz folyamodik, vagy 
egyszerűen hallgat.  
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 A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz – mivel lelki vezetőinek rendszeresen beszámolt 
látomásairól – sokat elmond ezekről az élményekről. De majdnem mindig hozzáteszi: amit leír, 
meg sem közelíti a valóságot.  
 2. A misztikus élményekben több a szeretet, mint a tudás. A lelket megsebzi az isteni 
szeretet; az egész ember határtalan kínban, fájdalomban, örömben és boldogságban vergődik, 
tisztul. A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz szerint csoda, hogy az ember ilyen imaélmények 
után életben marad. (Önéletrajz, Lelki számadások). Vö. „A szívsebzés imája” (265-278. imaórák).  
 3. Ugyanakkor az ilyen misztikus istentapasztalat után a lélekben olthatatlan vágy marad 
az Istennel való egyesülésre. Elszánt akarat, hogy mindenben Isten akaratának vesse alá magát. 
Hasonulni akar ahhoz a Krisztushoz, aki őt ily mérhetetlenül szereti, a megfeszített Jézushoz. Az 
Úristen ilyenkor ajándékozza a teljes, vagyis átalakító egyesülés imakegyelmét.  
 Az emberi „én” és az isteni „Te” mindig különbözők maradnak. A misztikus ezen az alapon 
éli meg, hogy Isten behatol személyisége legbelső magvába, szellemi, lelki képességeibe. 
Megtapasztalja, hogy részesedik az isteni természetben, és belekapcsolódik az isteni életbe. Megéli, 
hogy fölvétetett Isten életébe, mert Istent most már nem saját megismerőképessége által, hanem az 
Ő isteni fényében ismeri meg. Bár Istent is inkább „isteni” szeretettel szereti, mint saját 
szeretőképességével. Egyes teológusok – hogy érzékeltessék e folyamat belső dinamizmusát, illetve 
hogy elkerüljék a passzivitás túlságos hangsúlyozásának kockázatát – lelki egyesülés helyett 
misztikus szeretetközösségről beszélnek Isten és a lélek között. (Puskely Mária: Ezer év 
misztikájából, 356-357. oldal.) 
 A kimondhatatlan Isten megtapasztalásával kapcsolatban hadd idézzük Jan Van Ruysbroeck 
(1293-1381) a „Doktor exstaticus” tanítását: „Isten maga az Egyszerűség, megközelíthetetlen 
Magasság és elérhetetlen Mélység, felfoghatatlan Szélesség és örök Hosszúság, homályos Csend és 
puszta Sivatag.” (A lelki nász dísze, 2, 37).  
 Istennek a transzcendens volta logikai értelemben azt jelenti, hogy ő a tapasztalást 
meghaladó, a tapasztaláson túli Létező. Metafizikai értelemben pedig a transzcendens azt jelenti, 
hogy világ feletti. Isten egészen más, mint a világ, fölötte van a világnak, végtelenül meghaladja 
azt. Mégis ez a minket oly mérhetetlenül meghaladó Isten egészen közel akar jönni hozzánk. Az 
emberi élet legnagyobb értéke az Istennel megélt bensőséges közösség, a vele való egyesülés. 
Ezt ő a megszentelő kegyelem által ajándékozza nekünk. Ez az Istennel való megélt lelki közösség 
a megszentelő kegyelem által ajándékozott életnek legszebb kivirágzása az ember lelkében.  
 Tehát „az átalakító egyesülés imája” meghalad minden más tapasztalatot. Az ember már 
tudja: Egy lett a végtelen Istennel, a mindenben működő, a mindent éltető személyes 
Szeretettel. Ennél több már nem történhet vele ezen a földön. Részese lett az isteni természetnek.  
 Az Istennel való lelki frigy, vagyis a szeretetben Istennel való „egyesülés imájában” Isten 
már nemcsak azt érezteti a lélekkel, hogy egészen közel jött hozzá, hanem elkezdi közölni magát a 
lélekkel. Azt akarja, hogy a lélek érezze, pontosabban „tudja” ezt az isteni közlést. Ez a misztikus 
megismerés, titokzatos tapasztalatot ad Istenről: Istent „tudja”, „megtapasztalja” az ember.  
 A szemlélődés imaszakaszában minden közlés Istentől jövő ingyenes ajándék. Az ember 
nem tudja megszerezni magának a maga erejével, csak befogadni Isten ajándékából, mert még ez a 
képesség is, hogy az ember befogadhatja Istent, ez is Istentől származik.  
 
 III. Miért mondjuk ezt a tapasztalást misztikus tudásnak?  
 
 1. A Magyar Katolikus Lexikon szerint azért, mert ez a misztikus megismerés az Istennel 
való egyesülés útja, következésképpen sajátos módon Isten ajándéka.  
 
 a) A megismerésnek első lépcsőfoka az emberben: Isten nyomait a teremtett világban ismeri 
meg. 
 b) A második fokozata az, amikor az ember Isten képét önmagában szemléli, lelke mélyére 
merül, s így ismeretet szerez önmagáról is, de Isten és a teremtmények közötti lényegi 
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különbözőségekről is. Ezeket szemlélve növekszik benne az ismeret nemcsak önmagáról, hanem 
Istenről is.  
 c) A megismerés harmadik fokozata az isteni Lényeg szemlélése, amikor a lélek már 
önmagán túl emelkedik.  
 Isten mind a három fokon szemlélhető, vagyis a tárgyak visszatükröződésében, illetve az 
Istent visszatükröző lélekben, de leginkább önmagában. 
 2. Hol történik ez a misztikus tapasztalás? Szent Bonaventúra: A lélek útja Istenhez című 
könyvében tanítja: „A lélek legnemesebb részében (latinul: apex mentis) történik leginkább 
Istennek a megismerése” (1, 7). Tehát nem a külső vagy belső érzékszervek működésével, nem 
azok közvetítésével történik, hanem Isten közvetlenül megérinti a lélek magvát, legbelső mivoltát 
latin szóval: szubsztanciáját, személyes lényegét.  
 Istennek örök, vagyis boldogító színelátásától ez a megismerési mód abban különbözik, 
hogy az ember itt nem Istent, hanem az ő saját emberi természetét tapasztalja meg a maga 
legmélyebb valóságában. Olyannak ismeri meg magát, mint akit Isten lényegileg átformált az ő 
természetében való részesedés által. A misztikus megismerés ezért mindig homályos, ezért ezt a 
tapasztalatot nem lehet megfelelő fogalmakba önteni. De a lélek tudja, hogy nem csupán Isten 
nyomait látta, vagy Isten üzenetét hallotta, hanem Isten lényege érintette, járta át.  
 3. Hogyan történik ez a misztikus tapasztalás? A misztikusok ebben a fázisban sötét 
éjszakáról, lényegnélküliségről, eszköztelen szeretetről beszélnek.  
 A lélek ebben az állapotban gyakran keresi a magányt, remélve, hogy belső világa 
rendezésére megtalálja a nyugalmat és a világosságot, miközben tudja: minden, ami vele történik, 
egyedül Istentől függ.  
 Általában csak hosszabb idő után tér vissza a lélekbe a nyugalom és az öröm, de ekkor már 
elmélyültebb módon. A lélek belülről kezd izzani. A pusztaságban és az ürességben kezdi érezni, 
hogy a misztikus megismerésben most már egy Istennel. Isten ugyanis az ő személyének 
központi magva lett. 
 Istennek egyre belsőségesebb, mélyebb megismerése – vagyis amikor már semmiféle 
közvetítő nem lép közbe, ami vagy aki Istenről beszél, hanem Isten szemtől szembe beszél vele – 
olyan, mint amikor átölelnek valakit. Isten megismert valósága közvetlenül hat a misztikus létére.  
 4. Ezen közvetlen hatás kifejezésére a misztikusok az egység, egyesülés, közösség, teljes 
elfogadás szavakat használják. Úgy látják, hogy a belső és a külső teljesen egybefolyik, ahogyan 
Genovai Szent Katalin mondja: „Elmerültem a tiszta szeretet forrásában, mintha a tengerben víz 
alatt lennék”. 
 Ennek az új valóságnak: vagyis az egységnek, a teljességnek és az igazságosságnak 
látomása alapján a misztikus ráébred a maga lényének emberi gyengeségeire, de még inkább Isten 
nagyságára is, megéli isteni Ura szeretetének nagyságát. Érzi a szegénységet és a gazdagságot, a 
háborúskodást és a békét, de a belső szabadságot is. (Magyar Katolikus Lexikon, IX. kötet, 248-
249. oldal). 
 
 Az Istennel való lelki egyesülés imaállapota ezért olyan kívánatos. Szabad tehát kérnünk 
Istent, hogy bontakoztassa ki egyre jobban bennünk megszentelő kegyelmének hatását, bár tudjuk, 
hogy nem vagyunk rá méltók. De azért újra meg újra kérhetjük:  
 
 Ó, Uram, nem vagyok én méltó,  
 hogy házamba költözni légy jó,  
 Mondjad csak egy szóval nékem,  
 s meggyógyul az én lelkem. 
 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
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A lelki házasságban Isten felbonthatatlan lelki kapcsolattal foglalja le magának a lélek-menyasszonyt  
Egy örökkévalóságon át önzetlenül szeretik, boldogítják egymást  
Lelki megtisztulás után jut el a lélek a lelki, átalakító egyesülésre, frigyre 
Isten mindnyájunkat meghívott a vele való életközösség boldogságára, a szeretetben akar egyesíteni minket önmagával 
Annyira kell átalakulnunk, hogy kiütközzenek rajtunk az Atya tökéletes tulajdonságai  
Ezzel a transzformációval Isten dicsőségét szolgáljuk  
A keresztény ember engedi, hogy Isten a szeretetben egyesítse önmagával szeretett Fia képmására Földi életünk célja az 
Istennel való átalakító egyesülés a szeretetben 
Nem az a fontos, hogy hogyan imádkozunk, hanem az, hogy bensőségesen összekapcsolódjunk Istennel  
Egyetlen dolgunk: nyitottan és tisztán legyünk készen az engedelmességre!  
Az út: a semmihez való ragaszkodás 
A cél: a Minden, Isten! 
A teremtett világ javai addig jók, amíg Istenhez vezetnek, és nem eltérítenek tőle  
A teljes kiüresedésünkben Istené a főszerep  
Avilai Szent Teréz sürgette az Urat: „Menjünk már (haza)!”  
Mindig szelíden, kitartóan kövessük Jézust, kerüljük a szélsőségeket!  
Isten szeretete teszi teljessé az emberségünket   
Lassan megerősödik a vágyunk a belső magányra, ahol majd Isten a szívünkre beszél  
Maradjunk meg az Istentől kapott hivatásunkban! 
Az özvegység, az ágyhoz kötöttség is lehet „puszta” a számunkra  
Addig kell tisztulnunk, amíg el nem fogadjuk, hogy Isten önmagunkért szeret 
Az Istennel vállalt édes, fájdalmas magányban a továbbiakban is teljesítenünk kell a kötelességeinket!  
Találkozhatunk barátainkkal, de az egyetlen Társunk, Vezetőnk Isten legyen!  
B Foucauld, a Szahara remetéje kérte: „Istenem, add, hogy minden ember az égbe jusson!”  
Ha valóban szeretjük az Urat, akkor ő szívesen teljesíti a kéréseinket, hiszen az istenszeretőknek minden a javára válik 
Isten feltétel nélkül szeret minket, mi viszontszerethetjük, ő lehet az egyedüli Társunk  
A misztikus élményben sok a szeretet; kínban, fájdalomban, örömben, boldogságban vergődünk, tisztulunk  
Belekapcsolódhatunk Isten belső életébe, Istent Fényében ismerhetjük meg 
A lelki egyesülés misztikus szeretet-közösség  
Jan Van Ruysbroeck: Isten Egyszerűség, Magasság, Mélység, Szélesség, Csend és Sivatag  
Isten végtelenül meghaladja a világot, mégis eljön hozzánk (várja a szeretetünket, ami az egyetlen dolog, amit nem bír, 
ha mi nem adjuk)  
Életünk legértékesebb, legnagyobb értéke az Istennel megélt bensőséges közösség, a megszentelő kegyelem által 
ajándékozott élet kivirágzása bennünk 
Az ember tudja: Egy a végtelen nagy Istennel, a mindent éltető Szeretettel  
Az Istennel való egyesülés útján felismerjük Isten nyomait a teremtett világban, önmagunkban és az isteni Lényegben  
Isten leginkább önmagában szemlélhető  
Szent Bonaventúra: Isten közvetlenül megérinti a lélek személyes magvát, szubsztanciáját  
A lélek tudja: Egyedül Istentől függ, hogy mi történik vele (a tenyerén hordozza) 
Isten szemtől-szembe beszél velünk, mint amikor átölelnek  
Kérhetjük az Urat: Bontakoztassa ki bennünk a megszentelő kegyelmét méltatlanságunk ellenére is! 


