
 

 

341. Az elragadtatás imája Clairvaux-i Szent Bernát tanításában 

  

 

Énekeljük a 157. számú éneket: 

  

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy, 

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj!  

 

 Neveljed szívemben Hozzád a szerelmet, 

 És a bűnök ellen égből nyújts védelmet!  

 Ismerd meg énbennem felhasznált kegyelmed, 

 Hogy megnyerjem végső boldogságom Benned!  

 

 Bernát Szent László királyunk kortársa, 1090-ben született. A ciszterci rendbe lépett. 

Egyháztanító, szent, misztikus; aki érti a szeretet nyelvét, s a szeretet eksztázisáról tanít. 

 A szeretet eme magas fokán adja át magát a lélek a szemlélődés nyugalmának. Mialatt 

szemlélődésben szunnyadozik, Istenről álmodozik. Nem látja még színről színre, hanem mint 

egy tükörben és képekben (vö. 1 Kor 13, 12). De így is, bár nem szemléli színről-színre, inkább 

csak sejti, amikor átröppen, mint egy fölvillanó szikra a lélek előtt, felbuzdul benne a szeretet, és 

ilyen vallomásra fakad: Utánad vágyódik lelkem az éjben. A szívem mélyéből fakadnak fohászaim 

Hozzád (Iz 26, 9). A lélek ezen elragadtatását, illetve Istennek ezt a kegyelmi leereszkedését a 

lélekben nagyon nehéz szavakkal kifejezni.  

 

I. Szent Bernát gondolatai a szemlélődés legmagasabb fokáról 

 

„Egészen szellemi ez az egyesülés. Isten jelenléte szemmel nem látható, de érezhető. Az Ige 

nem hangos, hanem hatályos, nem beszédes, hanem szívélyes, nem a szavakban, hanem az 

érzelmekben édes. Alakot nem ölt, hanem inkább ad. Nem a szemeket, inkább a szíveket izgatja. 

Nem a színtől, hanem inkább a szeretettől kedves. Csodálható-e, hogy a vőlegény ilyen 

kedveskedése a szeretettől ittassá, mintegy részeggé teszi a menyasszonyt?”  

Bernát így folytatja: „Nagy dolog az ilyen vízió, aminek következtében a lélek úgy 

nekibátorodik, és annyira bizalmas lesz, hogy a Mindenség Urában nem ismer fel mást, mint a 

szerelmesét.” A lélek elragadtatása ugyanis nemcsak a szívben van, hanem az értelemben is. Azért 

nem választható el a víziótól.  

Ezt Bernát így mondja: „Az értelemben fényesség, a szívben forróság van. Ott az 

értelemben tudniillik  látomás, itt tudniillik a szívben buzdulás. Tüzetesebben leírja ezt az állapotot 

az Énekek énekéről szóló 52. beszédében. Megpróbálom, hogyha tudom leírni azt az álmodozást, 

amelyben a Vőlegény el akarja ringatni menyasszonyát. Ez egy életteljes éber szunnyadás, 

mialatt a benső érzék fényességben úszik. Nincs itt semmi halálra emlékeztető, inkább minden az 

örök életre ébresztő. Alvás ugyan, de amely az öntudatot nem oltja ki, hanem csak magával ragadja. 

Hogyha valaki mégis a halál hasonlóságát sejtené ebben, úgy ez csak olyanképpen mondható 

annak, amiképpen az apostol mondja: Meghaltatok, de életetek rejtve marad Krisztussal Istenben 

(Kol 3, 3).  

 Boldog állapota a menyasszonyságnak, mert itt már megszűnnek a kísértések is, és az 

érzékiség elveszti fogékonyságát. Mint a magasban szárnyaló madárnak, úgy neki sem lehet 

már tőrt vetni többé. Hogyan lehetne félni a kéjvágytól ott, ahol már az életérzés is szünetel? 

Boldog halál, amely nem oltja ki az életet, hanem egy jobbikba ragadja el, amely a testet 

megtöri, de a lelket a magasba röpíti. Ez a szemlélődés legmagasabb foka, amikor már az érzéki 

képzeletek – amelybe Isten burkolta magát – szétfoszlanak, és a lélek az angyalok tiszta 



 

szellemiségét kezdi megközelíteni. Ki gondolhatná, hogy ez tisztán emberi munka, és hogy a lélek 

saját erőivel képes volna ide eljutni? Ez ugyanis már isteni munka. Belőle ömlik át a lélekbe az a 

tűz, amely olvaszt, de nem gyötör, édesen hevít, boldogítón emészt. Ez a tűz tisztítja meg annyira 

a lelket, hogy abban egyszerre, váratlanul valami különös tágulás áll be, és a beömlő fényesség 

sugarai szétáradnak benne. Sajnos, ha nincs a lélek a szemlélődés legfelsőbb fokán, ha nem 

közelíti meg az angyalok tiszta szellemiségét, nem ömölhet be tárt ajtókon a fényesség, hanem csak 

a falakon töri magát keresztül, ezen a romlandó testen. De mindig az Isten műve, Isten ujja van ott. 

Az emeli az embert irgalomból. És nem elég az emberi vakmerőség arra, hogy Isten titkaiba 

behatoljon.  

 

 Egy alkalommal saját tapasztalásából igyekszik megértetni szerzetes-fiaival ezt az 

elragadtatást: „Esztelenség ugyan tőlem, de minthogy ígértem, elmondom, hogyan esik meg az 

velem. Megvallom, hogy engem is meglátogatott az Ige, mégpedig bocsássátok meg esztelen 

nyilatkozatomat, már többször. Néha megesett, hogy magam sem vettem észre a látogatás 

pillanatát, csak azt vettem észre, hogy nálam van, emlékszem, hogy itt volt. Néha előre sejtettem 

közeledését, de hogyan jött, hogyan ment, azt nem éreztem. Ma sem tudom, hogy honnét jött a 

lelkembe, sem hogy a távozásakor hova ment. Azt sem, mi módon jött, hogyan távozott. A 

szemeken keresztül nem jött, mert hiszen nem láttam. A füleken keresztül sem, hiszen nem 

hallottam. De hogyan jött mégis? Talán nem is jött kívülről, hiszen nem a külső dolgok közül való. 

Talán belülről jött Ő, a jóságos, mikor bennem semmi jó nincs, s mégis mindenütt megtalálom. 

Ha magam fölé emelkedtem, íme Ő ott volt egész Fönségében. Ha leszálltam semmiségem 

mélységébe, megint csak ott találtam, és így tapasztalásból ismertem meg, amit az apostol mond: 

Benne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28). Kérdezitek tehát, honnét tudtam mégis, hogy 

jelen van? – Élet Ő, maga az Élet. Alig hogy belépett, felrázta aluszékony lelkemet. 

Megindította, meglágyította, megsebezte kőkemény, beteges szívemet. Csupán csak szívem 

buzdulásából értettem jelenlétét. És a bűnöktől való irtózásból, és az érzékies vágyak elhalásából 

éreztem erejének hatalmát, és titkos bűneimnek feltárulásából csodáltam bölcsességének mélységét, 

és erkölcseimnek némi nemű javulásából tapasztaltam szelídségének jóságát. Lelkem és belső 

életem felújulásából felfogtam szépségének kedvességét. És mindezek szemléleténél 

összerezzentem nagyságának határtalan voltától. Mikor azután eltávozott, mindennek helyébe 

azonnal bizonyos bágyadtság, hidegség kezdett lépni, mint mikor a forrásban levő fazéktól elvonják 

a tüzet. Ebből éreztem, hogy már nincs jelen. Ez az az állapot, amikor a lélek az Igének 

kimondhatatlan édességétől csábíttatva mintegy önmagától elrabolja önmagát, elragadtatik, és 

magán kívül lesz, hogy egészen az Ige élvezetének adja át magát.’ 

 

II. További részletek az eksztázis imájáról 

 

 Minthogy Clairvaux-i Szent Bernát tapasztalásból ismeri az eksztázist, kérdezhetjük tőle: 

„Mennyi ideig szokott az tartani?” „Ó jaj, mily ritka pillanat, mily röpke pillanat” – válaszolja. 

Amikor virrasztással, könyörgésekkel és könnyhullatással keressük Őt, rögtön, alig hogy 

megtaláltuk, ismét eltűnik. Ha a lélek tovább rimánkodik és epekedik, visszatér ugyan, és ajkával 

egy csókot lehel rá, de ismét csak elrebben, kisiklik kezei közül. Csak egy felvillanó szikra, mely 

ismét eltűnik. Mily édes az elragadtatás, mily gyönyör-teli az Igével lenni! De mily rövid a pillanat, 

és ez is oly ritka.  

Egy másik helyen pedig így kiált fel: „Ó édes Jézus! Te azt mondottad: Csak egy kis idő (Jn 

14, 19), és ismét látunk Téged. Ó, ez a kis idő mily hosszú idő! Légy elnéző irántam, hogy oly 

vakmerő vagyok, de ismét mondom: „Ez a kicsi nagyon is hosszú, végtelenül hosszú idő. Ó, csak 

tovább tartott volna! Ó, jöjj ismét és ismét!  

 

 Szent Bernát tehát az elragadtatást nyugalomnak, szunnyadozásnak, álmodozásnak mondja. 

A legédesebb ámulás, a csendes merengés nyugalmának és szendergésnek nevezi egy alkalommal, 

amikor tudniillik a nyugalom Istene nyugalomba ringatja a lelket, és a beálló látomás nem 



 

ijesztget, hanem édesget, nem izgat kíváncsiságra, azt inkább csillapítja. Nem meríti ki az 

érzékeket, hanem megnyugtatja. Ezt az összefoglalást Vajda Ödön zirci apát engedélyével Dr. 

Piszter Imre állította össze Szent Bernát clairvaux-i apát élete és művei - Budapest 1899. 481-484. 

oldalig.  

 

III. Isten lehajol az emberhez, majd felemeli, felröpíti a magasba 

 

 Az ember próbál belemerülni ebbe a nyugalomba, ebbe a csendbe, elámul a szentek 

misztikus élményén, ahogyan a lelket Isten magához ragadja. 

 Szent Bernát az Énekek énekéről mondott 31. beszédében azt tanítja, hogy Isten és a lélek 

egyesülése – ő a latin commixtio szót használja – lelki módon történik (Ur. II/6). A tiszta szív 

Istenhez való elragadtatása, illetve Isten jóságos leereszkedése a lélekbe egy lelki folyamat. A lélek 

megéli: Isten Lélek (1 Kor 2, 12). Isten is vágyódik annak a léleknek a szépsége után, amelyet 

Ő a lélek indításai szerint élőnek talál; amely tehát testben él, de nem a test kívánságait 

követi. Isten egész különös módon kívánja annak a léleknek a szépségét, amelyről látja, hogy a 

szeretetben egészen Isten iránt lángol. Isten tehát a lélekkel való egyesülés imájának a folyamatában 

mintegy megérinti, meglátogatja, ajándékokkal halmozza el az imádkozó ember lelkét. Úgy látszik, 

ahhoz, hogy Isten magához ragadja az embert az imádságban, először lehajol hozzá, hogy 

azután felemelje őt. Meglátogatja. Isten látogatásának az első eredménye az, hogy a lélek kilép 

önmagából, mintegy túlhalad önmagán.  

 

 Clairvaux-i Szent Bernát a léleknek ezt a kilépését sponsae extasim, a jegyes 

elragadtatásának mondja. Hajlandó lenne akár halálnak is nevezni, pedig ez nem az életből ragad 

ki, hanem az élet cselvetéseiből. Mondhatjuk: Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadász 

hálójából (Zsolt 123, 7). Mert ebben az életben hálók között járunk. Ezektől a hálóktól vagy 

tőröktől – amellyel a madarat fogják – csak akkor nem félünk, ha erőteljes és szent elmélyüléssel a 

lélek elszakad önmagától. Olyan messze távozik és repül, hogy az emberek közönséges és 

szokásos gondolkodásmódja fölé emelkedik; mert ahogy a Biblia mondja: Nem hoz az a háló 

semmit, amelyet a madár szeme láttára vetnek (Péld 1, 17). Nem fél már a tisztátalanság 

kísértésétől, hiszen az életet magát sem érzi. Amikor a lélek elszakad, nem az élettől, hanem az élet 

érzékelésétől, hogyan is érzékelhetné akkor az élet kísértéseit? „Bárcsak szárnyam volna, mint a 

galambnak, akkor elrepülnék és megnyugodnék!” (Zsolt 54, 7). Bárcsak gyakran beleesnék ebbe 

a halálba, vagyis a lélek eksztázisába, hogy kikerüljem a halál cselvetéseit, hogy ne érezzem a 

tisztátalan élet halálos csábítását, hogy elkábuljak, és ne érezzem a gyönyört, a kapzsiság 

indulatát, a harag és a türelmetlenség ösztönzését, a nyugtalan szorongatást és a gondok 

terhét! Halljon meg az én lelkem az igaz lelkek halálával, hogy ne ejtse tőrbe semmi 

igazságtalanság, ne gyönyörködtesse semmi gonoszság! Mert boldog az a halál, amely az életet 

nem veszi el, hanem egy jobb életre viszi. Jó az a halál, amellyel a test nem hal meg, de a lélek 

felemelkedik. 

 

IV. Az emberi erényről és az angyali tisztaságról 

  

 Szent Bernát így folytatja: „Az ilyen önmagunkból való kilépést szemlélni, szemlélődésnek 

nevezzük. Mert az, hogy földi vágyak nem ragadnak meg minket, emberi erény eredménye. De 

hogy testi képeket szemlélve nem keveredünk beléjük, ez már angyali tisztaság. De mindkettő 

Isten ajándéka. Mindkettőnél kilépünk önmagunkból, mindkettővel túlhaladunk önmagunkon. Az 

egyikkel messzire, a másikkal nem messzire. Boldog, aki mondhatja: „Igen, szeretnék elfutni 

messze innét. Kedvem szerint a pusztában laknék!” (Zsolt 54, 8 v. uo., 8). Nem elégedett meg azzal, 

hogy kilépett, hanem messze távozott, hogy nyugodni tudjon. Túlhaladtál a test csábításain, hogy 

már ne engedelmeskedj vágyainak, és hogy ne ragadjanak el csábításai. Eltávoztál, elkülönültél, de 

messze még nem jutottál, ha a mindenfelől reád támadó testi képekben a lélek tisztaságával nem 

tudsz átrepülni. Mindaddig ne ígérj magadnak pihenést. Tévedsz, ha azt hiszed, hogy magadon 



 

kívül megtalálod a nyugalom helyét, a titkos magányt, a derűs fényt, a béke lakását. Mutass 

nekem valakit, aki eljutott oda! Azonnal megmondom, hogy pihen az, aki nyugodtan mondhatja: 

Lelkem, nyugodj meg, mert az Úr jót tett veled! (Zsolt 114, 7). Itt van az igazi magány és a 

fényességes lakás a próféta szerint, a nap hevétől védő sátor. Biztonságban és rejtettségben a forgó 

széltől és az esőtől, amelyről Szent Dávid is beszélt: A bajnak napján elrejt hajlékában, megvéd 

sátrának oltalmában, és biztos sziklára állít engem (Zsolt 26, 5). Így néz tehát, hogy a menyasszony 

abba a magányba távozott, hogy itt alszik a kedves helyen a Vőlegény karjai között, vagyis hogy a 

lélek túlhalad, túljutott önmagán.  

 Szent Bernát a túlhaladás, önmagából kilépés jelölésére különböző latin szavakat használ. 

Krisztusnak e földre lépését hajnalnak nevezi, hiszen hajnal az, amikor felkel a nap. De 

ragyogását erősebbnek mondja, mint a nap fénye. Ez a nap hamarosan felemelkedett, fényét 

árasztotta a földre, és már érezzük melegét. De bármennyire melegít, erősödik, és fényességét 

sokszorosan szétszórja halandóságunk egész útján, mert velünk lesz egészen a világ végéig! (Mt 28, 

20), ez a fény nem jut el a déli ragyogásig, és nem is látszódik teljességében, amelyben csak később 

látjuk. De csak azok, akiket erre a látomásra méltónak talál. Óh, igazi nyarunk, teljes forróság 

és fény! Napunk verőfénye, Aki az árnyékot megszünteted, a mocsárokat kiszárítod, és minden 

rútságot elűzöl. Óh, örök nyár, amelyen nem hanyatlik le a nap. Óh déli fény, óh tavaszi idő, óh 

nyári szépség, óh őszi termékenység, hogy semmit el ne hagyjak. Óh déli és ünnepi nyugalom, 

mutasd meg nekem, ahogy Jákob látta az Urat még testi életében még szemtől-szembe, és életben 

maradt. Vagy ahogyan Mózes látta Őt (Kiv 3, 4) nem képben vagy alakban, vagy ahogyan más 

próféták látták Őt, egészen nagyszerű módon, amelyet mások nem ismernek, csak ők és Isten. Vagy 

ahogyan Izajás látta Őt szívének szeme előtt feltárulva, magas és fenséges trónuson. Vagy ahogyan 

Pál a paradicsomba ragadtatva hallott kimondhatatlan szavakat. Látta az Urat, Jézus Krisztust: Úgy 

szemlélhesselek én is Téged fényességedben és ékességedben, lelkem elragadtatásával! (vö. 1 Tim 

6, 16), de mentis excessum, a léleknek az önmagából való kimenetele által. (Ezt Naszályi Emil 

ciszterci atya idézi a Csúcsok és szakadékok című művében 374-376. oldalig).  

 

V. Szent Bernát tanításának összefoglalása:  

Elragadtatásában a lélek egészen közel jut a Vőlegényhez 

 

Szeretete kizárja a félelmet (1 Jn 4, 18), eltünteti az isteni Fölség méltóságát. A lélek 

immár csak Isten szépségét látja (uo. 387. oldalon).  

 Szent Bernáttal feltehetjük a kérdést: „Ki az, Aki meglátogatja a lelket?” „Az Úr, Krisztus a 

Vőlegény, Ő jön el hozzá.”  

 Egy karácsonyi látomásában a misztikus szent megéli: „Nem hiábavaló ez a születés, a 

hozzánk leereszkedő Fölség elhozza a Gyümölcseit. Jézus Krisztus, Isten Fia megszületik Júda 

Betlehemében. Boldog az a lélek, amely miután megkóstolta az üdvösség gyümölcsét, Krisztus 

magához vonzza őt, és fut utána a kenetek illatában, hogy meglássa dicsőségét, az Atya 

Egyszülöttének a dicsőségét. Igen, Uram, Hozzád könyörgök. Gyógyíts meg, és meggyógyulok, 

szabadíts meg, és megszabadulok! (Jer 17, 14). Dicsőíts meg engem, és megdicsőülök! (Naszályi 

399. oldalon).  

 A menyasszony tehát követi a Vőlegényt egészen a véget nem érő találkozásig. Már nem 

vágyakozik, nem sír Utána, hanem szeret odaadó, meleg szeretettel (uo. 435. oldal). A lélek, akit 

Isten magához ragadott, immár Istenben egyre magasabbra emelkedik a lelki életben, vagyis az 

Istennel élt életben. Áhítata még mélyebb lesz, éber, lesi, várja, figyeli a Vőlegényt. Megérzi, 

amikor jön, amikor sietve közeledik feléje. Látja, amikor már közel van, dobogó szívvel figyeli, 

amikor megérkezik. Megremeg a boldogságtól, ha a Vőlegény ránéz. Amikor a Vőlegény 

beszélgetni kezd vele, és szeretetéről beszél, bizonyságát kapja annak, amire vágyott. A 

Vőlegény szereti őt. Szeretete még tüzesebb lesz. Tudja, hogy az Úr tekintete önmagában mindig 

ugyanaz. Hatékonyságában azonban nem egyforma, mert mindig az érdemekhez alkalmazkodik. 

Ennek megfelelően egyesekben félelmet ébreszt, másoknak vigasztalást ad, sokaknak bizonyságot, 

és van, akit megörvendeztet.  



 

 Ez az örvendezés, ez az ujjongás a Boldogságos Szűzben a legszebb, a legcsodálatosabb. A 

lélek menyasszony lelkének két kiemelkedő, jelentős vonása van. Mindig tartózkodóan, mindig 

finoman tartózkodó és szemérmes. Lelkének friss lendületét és szívének legtitkosabb élményét 

éltetik. A lélek menyasszony legszebb és legboldogítóbb vonása, hogy figyeli isteni Vőlegénye 

minden szavát, mert tudja, hogy az Isten Igéje. Követi, a nyomában jár. Azt is tudja, hogy nem 

a maga erejében bízik, mert az csak hiábavaló lenne. Ezért tehát isteni Urára támaszkodik. Így az 

Ige alakítja őt, magához vonzza, bölcsességre neveli, önmagához hasonlóvá, széppé teszi. 
Mindig és egészen Vele lesz, és termékenységet is ad neki. Nagy méltósága ez a lélek 

menyasszonynak, hiszen aki Krisztus nélkül semmi lenne, Vele együtt csodálatos termékenység 

forrásává válik. Az Ige ugyanis – mivel benne remélt – ilyen hatékonnyá teszi.  

 Szent Bernát így sóhajt: „Óh reggel, óh nappal, óh Istenem, kinek lenne bátorsága ahhoz, 

hogy Téged szóval kifejezzen? Te az örök vágyak teljesedése vagy. Te adod meg egyszer nekünk 

a Vőlegény új látását is. Egyszer majd elhagyva a testet a szemlélődés szabad útja tárul fel előttünk, 

de addig, amit kapunk, csak egy csepp az égből leszálló víz folyásából. Mennyire szeretnénk az 

Istenség vizébe merülni! Óh, mikor láthatom már meg Isten arcát, mikor léphetek be Isten 

házába?” (Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok 434-436. oldal).  

 

Ezzel a boldogsággal énekeljük: 

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

 

Szabad újra meg újra kifejezni szívünk vágyódását: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

  


