
 

 

358. A lelki eljegyzés imája Clairvaux-i Szent Bernát tanításában, I. 

 

Imádkozzuk a 183. számú éneket:  

 

 Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária éretted. 

 Rólad szólnom édesség. Szívem úgy megilleted,  

 Hogy szerelmeddel fölbátorítál,  

 Kegyességeddel hűn ápolgattál,  

 Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak. 

 

 XVI. Benedek pápa 2009. október 21-én, az általános kihallgatáson Clairvaux-i Szent 

Bernátról beszélt. A legnagyobb egyházatyák között az utolsónak mondta őt, aki a XII. században 

megújította és jelenvalóvá tette az atyák teológiáját. A Szentatya arra is utalt, hogy Bernát 

leghíresebb műve az Énekek énekéről szóló beszédek. Ez a műve azonban 1153-ban 

félbeszakadt, nem tudta befejezni. De így is 97 beszédben szól Isten és a választott lélek 

szeretetéről.  
 A pápa ezt mondta: „Bernát számára Isten igaz ismerete Jézus Krisztusnak és az Ő 

szeretetének személyes és mély megtapasztalásában áll. Isten megtapasztalása a misztikus élmény. 

Valami olyan titokzatos valóságot tapasztal meg a szemlélődésben a lélek, amely már meghaladja 

evilág kategóriáit, amely az érzékszervek tapasztalásából szerez ismeretet. Istent pedig az 

érzékszerveinkkel nem tudjuk megismerni.” A Szentatya kiemelte, hogy Bernát szerette Jézust és 

Máriát. A Boldogságos Szűz iránti áhítata közismert. Jézusról és Isten iránti szeretetről nagyon sok 

elmélkedése maradt ránk. A pápa folytatja: „Bernát, aki a Biblia és az egyházatyák tanításának 

szilárd alapján állt, emlékeztet minket, hogy Isten titkainak megismerésére való törekvésünk az 

Istenben való mély hit nélkül – amely az imádságból és a szemlélődésből táplálkozik – tévútra 

jutna¸ és csak üres értelmi tevékenység maradna. Tehát Isten titkait a hitből és a szemlélődésből 

fakadó lelkülettel tudjuk egyre jobban megközelíteni.”  

 

 Beszédeiben Szent Bernát szakavatott módon szól az isteni Vőlegény és a lélek-

menyasszony között szövődő bizalmas csevegésről, beszélgetésről és kapcsolatról, amely 

belsőségben és édességben meghalad mindent, amit az aszkéták szoktak írni az Üdvözítő bizalmas 

leereszkedéséről a lélekbe. Műveinek hatalmas irodalmából nézzünk most néhány részletet a lelki 

eljegyzés imaszakaszának témájához. 

 

  Dr. Piszter Imre ciszterci szerzetes írja: A legszebb himnusz, amely valaha a kolostori falak 

között az isteni szeretetről visszhangzott talán az Énekek énekéről szóló 83. beszédeé 

 

I. Az isteni szeretet legszebb himnusza 

 

 Fény és tűz árad el Bernát beszédeiben, amelyekben az okokat sorolja: miért szereti a 

lélek-menyasszony az isteni Vőlegényt „édesen, okosan és erősen.” 

 Szent Bernát nagy találékonyságot mutat, valahányszor az isteni Vőlegény és a lélek-

menyasszony érintkezését akarja ecsetelni. Ő az Üdvözítőt nemcsak megdicsőült alakjában, 

mennyei fenségében keresi, hanem az Üdvözítő földi életének minden mozzanatát bele tudja 

szőni az Énekek éneke könyve magyarázatába. Az isteni Ige már akkor Vőlegény volt, amikor az 

Atya keblén nyugodott, de Vőlegény lett, mint Istenember, amikor közöttünk élt, tanított, 

szenvedett, meghalt, feltámadt és megdicsőült.  

 Két jelenet azonban különösképpen is megragadta Szent Bernátot: Az egyik: a kisded Jézus 

a jászolban, a másik: az Üdvözítő a keresztfán. Betlehem és Kálvária, mindkettő a jegyesi 

szeretet tanúbizonysága. 
 



 

 A clairvaux-i kolostorban egyik szerzetestársa látta, hogy amikor Szent Bernát egyedül 

imádkozott az oltár előtt, egyszer csak az Üdvözítő a keresztről lenyúlt karjával, átölelte őt, és 

magához ölelte.  

Szent Bernát az Énekek éneke könyvéről szóló beszédeit ezeknek az ő ciszterci 

szerzetestársainak mondta el. Gyakorlatilag azonban az Énekek éneke szentírási könyvnek csak a 

negyedrészét, vagyis az első két fejezetet magyarázta, mert a 3. fejezet első versénél megszakad a 

fejtegetés. Ezeknek a beszédeknek a tartalma azonban olyan bőséges, hogy az ember szinte nehezen 

tudja elgondolni, honnan merített volna anyagot a hátralevő fejezetekhez.  

Joggal mondhatjuk azonban, hogy szavait Isten ihlette. Tehát Isten adott volna ajkára 

továbbra is szavakat a kimondhatatlan kifejezésére. De Bernátot ihlette lelki barátainak a buzdítása 

is. Például a chartreuse-i karthauzi kolostor perjele kérte, hogy az Énekek énekének magyarázatát 

nyomtatásban is adja ki, illetve buzdította, hogy folytassa ezeket a magyarázatokat. Akkor 23 

beszéd jelent meg. (Dr. Piszter Imre: Szent Bernát clairvaux-i apát élete és művei 2. fejezet, 491. 

oldal. Bp., 1899). 

 

 Naszályi Emil, ciszterci szerzetes, a Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátságának alapító 

atyja a Csúcsok és szakadékok című könyvében (Budapest, Szent István Társulat,1982) nagyszerű 

összefoglalást nyújt Szent Bernát életéről és műveiről. A 327-353. oldalról idézünk néhány 

szemelvényt. 

 

II. Szent Bernát néhány gondolata 

 

 1. Az Istenre szomjazó lélek kéri, hogy vezesse be lakosztályába őt a Király. 

 

 a) Lakosztályában vezet engem a király (Én 1,4). A lélek-menyasszony ezen szavaival 

kapcsolatban Szent Bernát tanítja: Két dologra van szükségük azoknak, akik ide szeretnének 

bejutni: Először is a diszkrécióra, amely nem más, mint a lélek finom tapintata, továbbá a szeretet 

borára, amelynek annyira tökéletesnek kell lennie, hogy önmagunk dicsőségét, keresését 

megvessük, és hagyatkozzunk a Szentlélek vezetésére, Aki a lakosztály egyik részébe, a 

borospincébe akar bevezetni.  

 

 b) „Mi ez a szoba? Mi ez a lakosztály? Merjem én megmondani nektek, hogy ez micsoda? 

Nem állítom, hogy én megtapasztaltam ilyen nagy dolgot. Nem is akarok dicsekedni más 

kiváltsággal, amely egyedül a boldog menyasszonynak van fenntartva. De ha azt mondanám, hogy 

egyáltalán semmit sem tudok róla, akkor semmit sem mondanék. Nem irigylem tehát tőletek azt, 

amit tudok, nem fosztalak meg tőle benneteket. Amit nem tudok, arra tanítson meg titeket az, aki az 

embert a tudományra tanítja.”  

 „A Király szobácskáját a misztikus szemlélődés titokzatos világában kell keresni. Korábban, 

amikor a kenetekről beszéltem, már említettem, hogy a Vőlegénynél sok és sokféle kenet van. 

Nem egyformán, hanem mindenki az érdemei szerint kapja. Szobája sem csak egy van a 

Királynak, hanem több. Nem is örülhet mindenki ugyanazon a helyen a Vőlegény kedves és 

titokzatos jelenlétének, hanem ott, ahol a Vőlegény Atyja kinek-kinek előkészítette. Mert nem mi 

választottuk Őt, hanem Ő választott (vö. Jn 15, 16) és helyezett el minket. És ahová valakit 

helyezett, ott van a helye. A bűnbánó asszony az Úr Jézus lábainál kapott helyet (vö. Lk 10, 39), 

a másik asszony áhítatának gyümölcsét Jézus fejénél találta meg (vö. Mt 26, 7), Tamás Jézus 

oldalánál (vö. Jn 20, 27), János Jézus keblén (vö. Jn 13, 25), Simon az Atya keblén (vö. Mt 16, 

17), Pál a harmadik égben (2 Kor 12, 2) kapta meg ennek a titoknak kegyelmét.” (Énekek énekéről 

szóló 23. beszéd, 8-9. szakasz). 

 

 c) Szent Bernát lelke tehát titokzatos helyeken jár. Nem a szavak titokzatosak, hiszen a 

kert, a lakosztály, a szobácska, amelyről ebben a beszédben bőségesen szól, nem titokzatos. 

Titokzatos azonban a törekvő lelkeknek adott hivatás, az isteni Igének és a Szentléleknek a 



 

segítsége a lelkek számára, az érdem és a jutalom különbözősége. Különösen titokzatos a helyek 

elnevezése az evangéliumban szereplő személyek szerint, s még inkább titokzatos a menyasszony 

szobácskája, és az, hogy a menyasszony sem mehet mindenhova, ahova akar. Ez utóbbinak 

valószínűleg az az értelme, hogy a földi életet élő ember számára bármilyen magasra emelkedik is 

valaki Isten kegyelméből, még nagyon sok titok marad, ami csak Isten örök színe látásában tárul fel 

majd választottai előtt.  

 „De hallgassátok – mondja Szent Bernát –, hogy meddig jutottam el, vagy mit gondolok. Ne 

tekintsétek kérkedésnek, amit előrehaladásotok érdekében most feltárok előttetek.  

 Van a Vőlegénynél egy hely, ahonnan a mindenség Kormányzója ítéleteit és határozatait 

hozza. Minden teremtménynek törvényt szab. Ez a hely magasztos és titkos, de egyáltalán nem 

nyugalmas. Ő, Aki mindent szelíden elrendez, az Őt kutató és csodáló lelket, akit a szemlélődésben 

erre a helyre juttat, nem engedi megnyugodni, hanem – bár gyönyörködtetve – nyugtalanná teszi.”  

 

 d) A következőkben a menyasszony az ilyen szemlélődés gyönyörűségét és nyugtalanságát 

hangsúlyozza. Azt mondja, hogy alszik, de azt is, hogy a szíve virraszt (vö. Én 5, 2) Megsejteti 

velünk, hogy álmában az édességes ámulás és a csendes csodálkozás nyugalmát érzi, ugyanakkor 

virrasztásában a nyugtalan törődés és fárasztó tevékenység kimerültségét szenvedi. Keresés és 

kutatás, elpihenés és valami sajátos fáradtság nyugtalansága ez a hely, amelyben a lélek 

hányódik. Még nem az igazi pihenés helye ez. (Énekek énekéről szóló 23. beszéd, 11. szakasz). 

 

 Szent Bernát a szemlélődő élet számtalan fontos mozzanatát érinti beszédeiben. A 

szobácska a szemlélődés közvetlen előkészítését jelenti. A szemlélődés a menyasszony és az 

igazán hűséges, az egészen Istenhez közeledő lelkek kiváltsága. Ez a szemlélődés sokféle lehet, a 

lelkek különbözősége, az erényekben és a tökéletességben való előhaladásuk mértéke szerint. 

Együttesen Isten kegyelmi áradásának sokszínű szivárványát alkotja.  

 

 2. Néhány fontos megállapítás:  

 

 a) A lélek az alázatosság, a szeretet és a bölcsesség fokozatain emelkedik Istenhez. 

Kitárt karral, szüntelenül és folyamatosan közeledik Istenhez. Elindítója, és minden új lépés 

mozgatója, segítője és irányítója az isteni kegyelem, a Szentlélek.  

 

 b) Szent Bernát és tanítványai sohasem használják a misztikus kegyelem, a misztikus 

megtapasztalás, a misztikus egyesülés stb. kifejezéseket. A „misztikus” szó náluk csak a legritkább 

esetben fordul elő. Tanításában nem szerepel a lélek Istennel sötétben való találkozása. Ő Istent 

mindig világosságában, fényességében látja.  
 

 c) Szent Bernát írásaiban az Istennel való találkozásnak három feltételét találjuk. 

Mindegyiket természetesen csak Isten tudja megadni.  

 – A hit Szent Bernát szerint több, mint feltétel, olyan, mint maga a kezdet, kezdete a 

későbbi találkozásnak, az érintésnek. A hit valami átlépés, túllépés, túlhaladás a teremtett dolgokon.  

 – Az alázatosság mindig nélkülözhetetlen alapja az Istennel való kapcsolatnak. 

 – Az égő vágy minden Istent kereső ember lelkében kell, hogy égjen, hogy Istent 

megtapasztalhassa, Vele találkozzék, sőt Vele egyesüljön.  

 

 d) Isten megtapasztalásában Szent Bernát két jelentős tényezőre hívja fel a figyelmünket.  

 – Először a lélek kilép önmagából, felemelkedik az érzékek világa fölé, és túlhalad a 

teremtett dolgokon.  

 – A második a változás, amely tudniillik Istenhez teszi hasonlóvá a lelket. Ez az átváltozás 

olyan bölcsesség, amely minden erényt magába ölel. Olyan érintés ez, amely istenivé tesz minket.  

 



 

 e) A lélek, aki itt elindul az úton, egy csodálatos énekbe kezd: „Van egy ének, amely a 

maga különleges méltóságával és édességével a többi ilyenféle éneket mind felülmúlja. Joggal 

nevezzük ezt Énekek énekének, vagyis a legszebb ének, mert az összes többinek ez a gyümölcse. 

Ezt az éneket egyedül az isteni érintés tanítja meg, egyedül tapasztalatból ismerjük meg. Akik 

már tapasztalták, azok ismerjék meg, akik még nem tapasztalták, azokban égjen a vágy – nem azért, 

hogy megismerjék, hanem hogy megtapasztalják. Ez nem az ajak hangos hangja, hanem a szív 

ujjongása. Nem a szavak hangzása, hanem az öröm megmozdulása. Nem a hangok 

egybecsendülése, hanem az akaratok megegyezése. Kint nem lehet hallani, mert nem hangzik a 

tereken és utcákon, csak az hallja, aki énekli, és akinek éneklik. Íme, ez az a vágy, amely 

felébred a lélekben, ez az az égő vágy, heves vágyakozás, amelyben a szív kitágul belső 

megremegésben, amelyet csak az ismerhet, aki már megtapasztalta. (Énekek énekéről szóló 1. 

beszéd, 1. szakasz). 

 

 f) Szent Bernát többször használja az égő vágy, a heves vágyakozás (ardens desiderium), 

kifejezését. Ez többet jelent, mint a vágyakozás. Nemcsak a jelzője miatt, hanem azért, mert már 

előkészület annak az örömnek, megremegésnek és boldogságnak a megtapasztalásra, amelyet 

már előre érez, vagyis ez mintegy bejelentése a kezdődő megtapasztalásnak.  

 

 3. Hogyan látogatja meg Isten a lelket? 

 Minden lélek számára nagy titok az Úr eljövetele, csendes megérkezése. Titok az Úr 

tevékenysége a lélekben. De ez a látogatás magával ragadja, és néha rövidebb, néha hosszabb ideig, 

emelkedetten tartja a lelket.  

 

a) Kicsiny érintések módján érkezik az Úr 

 Aki ezt a látogatást szemléli, aki ezt megtapasztalja, azt mérhetetlen öröm tölti el: A 

kezdetét érzi valaminek, ami ebben a látogatásban csak csíra. Megérzi, hogy elkezdődött valami, 

ami ebben az első látogatásban még nem teljes, még nem egészen tökéletes, de máris ígéri a 

teljességet és a tökéletességet. Legjellemzőbb vonása az, hogy amikor ez a látogatás megkezdődik, 

messze űz a lélekből minden félelmet. Akiket így érint meg Isten, úgy érzik, mintha valahol 

középúton lennének a homályban járó hit és a boldog égi látás között. A mennyország után 

vágyakoznak, és megpróbálnak minden teremtett dologtól elszakadni, hogy a lakomáról, Isten 

érintéséből legalább egy morzsát kapjanak.  
 Az isteni érintések kezdetben olyan finomak, hogy a tapasztalatlan lelkek fel sem 

ismerik. Sokan egész életüket leélik anélkül, hogy az érintéseket felismernék. Akik azonban 

felismerik, bármilyen kicsiny is az az érintés, benne egy világot látnak kitárulni. Mintha egy 

lélekké válnának az Úrral, mintha már a mennyország életét kezdenék meg, mintha már élveznék 

az Úr látását, amennyire ezen a földön az ember jelen állapotában ez lehetséges. A lelkek úgy 

átalakulnak ezekben az apró érintésekben, hogy lassan átváltozik előttük az értékek egész 

sorrendje, s az értékek úgy rendeződnek, hogy a csúcson mindinkább Isten megtapasztalása áll, 

Aki őket újra meg újra fölkeresi. Minden munkájuk, egész Istennek adottságuk lassanként nem 

lesz más, mint Isten szeretete, önmaguk elfelejtése, kilépés önmagukból, fölemelkedés önmaguk 

fölé. Annyira Istenéi lesznek, hogy Isten szinte magával ragadja őket. S ők mindjobban átérzik 

Isten jóságát, melegségét, szeretetét, és már csak arra törekednek, hogy egyszer igazán 

megláthassák! Megpróbálnak úgy élni, mintha már itt a földön is a mennyben élnének. Isten 

vonzza őket, hogy dicsérjék Őt, hogy jelenlétében megmaradjanak, hogy Vele legyenek, hogy Őt 

szemléljék.  
 Vannak olyanok, akiket Isten már korábban megérintett. Ezekben fölébred a vágy a 

teremtményektől való elszakadás, illetve az Istenhez való tapadás után. Lassan nem éreznek más 

életlehetőséget, mint azt, hogy megmentsék lelküket, és megmeneküljenek a világ veszedelmei elől 

az Igazság alig érezhető, de mégis hatalmas vonzásában. 

 

 b) Megváltást, szabadulást hoz Isten annak a léleknek, akit meglátogat  



 

 Megrendítő, ám egyúttal földre sújtó élmény, hogy a szemlélődésre még nem érett lélek 

számára, hogy Isten szól hozzá. A lélek Istentől megérintve alakulni kezd. Szent Bernát azt mondja: 

„Jó várat őriz az, aki őrzi a maga testét. Meg kell keresnünk, milyen őrség szükséges ehhez a 

várhoz. Úgy látod, helyesen őrzi az a lélek testének várát, akinek tagjai – mintegy összeesküvéssel 

– átadják a vár fölötti uralmat az ellenségnek? Mert vannak, akik szövetséget kötöttek a halállal, 

megegyeztek a pokollal: Az ószövetségi választott nép evett a jóllakásig, és szembeszállt Istennel. 

Jóllakott, kövér lett, elnehezedett (MTörv 32, 15 Vulgáta szerint). Ez az az őrség, amelyet a testi 

vágyakba merült bűnösök dicsérnek. Hasznos azonban az az őrség, és boldog az, aki úgy őrzi 

testét, hogy azt az ellenség sohasem tulajdoníthatja el. Volt idő, amikor ezt az én váramat is 

zsarnoksága alá vetette a gonosz, és hatalommal parancsolt minden tagomnak. Hogy akkor mennyit 

ártott, mutatja mostani elhagyatottságom és nyomorúságom. Jaj! Nem hagyta meg benne sem az 

önmegtagadás falát, sem pedig a türelem előbástyáját. De áldott az Isten, Aki nem engedett át 

nekik, hogy fogaik zsákmánya legyek. (vö. Zsolt 123, 6). Még egyszer mondom, áldott az Úr, Aki 

meglátogatott engem, és megváltást hozott. Mert amikor a mélységes börtönbe akart vetni a gonosz, 

s még váramat is örök tűzre akarta taszítani, hogy az esküszegőket méltán megbüntesse, jött egy 

erősebb! Jézus belépett váramba, Aki a gonoszt megkötözte, minden felszerelését összetörte, úgy 

hogy ami előbb a lélek gyalázatára volt, most tisztességére legyen.” A lelket tehát mintha 

földrengés rázta volna meg. Érzi a veszélyt. Érzi a pusztulást, de azt is, hogy valaki segíteni akar 

rajta, hogy valaki szereti őt. Jól érzi, hogy nem tehet mást, mint hogy Istennel foglalkozzék, 

hiszen Isten is vele foglalkozik, és csak Istenben pihenjen el, hiszen Isten is benne akar 

elpihenni. 
 Ez a szeretet és látogatás tehát önmagából emeli ki az embert, aki így megváltozik. 

Elmondhatjuk róla: „Az Isten utáni vágy tölti el, az önmegtagadással és a tisztasággal törődik, és 

egyedül Istennek él.”  

 

 c) Isten vágyat kelt a lélekben, akit meghív 

 Szent Bernát a komoly hivatásról, az elhivatottságról szól. A lélek érzi a hitet és a vágyat 

egy boldog cél felé. Vágyódik Isten megtapasztalására. Ezért igyekszik csendben maradni, 

gyakorolni a böjtöt, az önmegtagadást, a virrasztást, az imádságot, a fizikai munkát, és 
mindezeken felül kiemelkedő módon a szeretetet. Az ég felé emelkedő, illetve Isten közeledését 

váró élet ez, amelynek ízét, zamatát örvendezve megéli a Szentlélekben. Olyan út ez, amelyen 

utolsó napunkig járnunk kell. Itt az alázatosságban, a vágyakozásban, és a hitben élő emberekről 

van szó, akik számára Isten megtapasztalása az élet leggazdagabb örömeinek a forrása.  

 

 d) Isten az örök haza szemlésére vezeti a lelket. 

 A komolyabb tökéletességre vágyakozó lélek bárhol is él, a felebaráti szeretetet gyakorolja. 

Azonban mindennél fontosabb számára az Isten szerető szemlélése, amikor is lángra lobban 

benne a szeretet. Ezért mondja Szent Bernát: „Van szeretet, amely a test szülötte, van, amelyet az 

értelem kormányoz, és van olyan is, amelyet a bölcsesség fűszerez.” (Énekek énekéről szóló 50. 

beszéd, 4. szakasz).  

 A szeretet, amelyet a bölcsesség fűszerez, a szemlélődés első megmozdulása. Olyan látás, 

olyan pillantás ez, amelyben egy titokzatos bölcsesség világít, s ad ízt és zamatot a látásnak és a 

szívnek. Ez a szeretet Istent öleli, simogatja, s a lélek érzi és tapasztalja, hogy édes az Isten (vö. 1 

Pét 2, 3). Nincs szemlélődés, amely ezt a mélységet ne érezné meg.  

Bernát szinte meghatottan mondja: „Mutass nekem egy embert, aki mindenekelőtt egész 

lényével szereti Istent, önmagát pedig és a felebarátot annyira szereti, amennyire ők szeretik 

Istent; illetve szereti az ellenséget, aki egyszer talán majd szintén ennyire szereti Istent; továbbá aki 

a közös származás miatt szüleit és rokonait gyengéden szereti; valamint túláradóan szereti azokat, 

akik a lelki életre tanítják és nevelik. Az ilyen ember a kegyelem miatt mindenre, ami és aki 

Istené, rendezett szeretettel néz. Az ilyen megveti a földet, és az égbe tekint, ezt a világot úgy 

használja, mintha nem is használná (1 Kor 7, 31), és belső ízléssel megkülönbözteti a használati 

dolgokat a léleknek örömet nyújtó dolgoktól. A mulandókkal mulandó módon törődik, és csak 



 

azért, mert szükséges, és csak annyira törődik velük, amennyire szükséges. Az örökkévalókat örök 

vágyakozással öleli át. – Mondom, mutass nekem egy ilyen embert, és én őt bátran bölcsnek 

mondom, mert mindent valódi értéke szerint ítél meg. Igazságban, biztonságban dicsekedhet, és 

mondhatja: Fölöttem lebeg zászlaja, a szeretet (Én 2, 4).  

 De hol van ilyen ember? Mikor valósul meg ez? Sírva mondom: Ameddig csak szagolgatjuk 

és még nem ízleljük, addig csak távolról nézzük ezt a hazát, és csak epekedve, messziről köszöntjük 

(vö. Zsid 11, 13). Ó, száműzöttek hazája! Látlak téged, de belépni nem engednek, mert visszatart a 

test. Bűnöktől szennyezetten nem vagyok méltó arra, hogy beengedjenek. Ó örök Bölcsesség! Erőd 

elér a világ egyik végétől a másikig. Te a mindenséget üdvösen igazgatod (vö. Bölcs 8, 1), 

boldogító és rendező szereteteddel mindent olyan kedvesen rendezel el! Irányítsd 

cselekedeteinket, ahogyan ideiglenes szükségeink kívánják, és rendezd szeretetünket, ahogyan 

örök igazságod óhajtja, hogy mindegyikünk biztonságban dicsekedhessék Benned!” (Énekek 

énekéről szóló 50. beszéd, 8. szakasz). 

 

 Van tehát olyan ember, Szent Bernát, akiben a szeretet ilyen csodálatosan él. Létezik 

olyan ember, akinek rendezett lelkében a bölcsesség kivirágzik. Előttünk áll az az ember, akiben 

a megtapasztalás utáni vágyakozás zokogássá válik. Halljuk tőle, hogy az igazságot ugyan 

botladozva és méltatlanul kereste, de az isteni Bölcsességtől a szeretet igazi rendjét kéri, hogy 

képes legyen az örök igazságot szeretni és benne dicsekedni. – Íme, itt és így kezdődik a 

szemlélődés.  

 

 e) Ritka és rövid az a gyönyörűséges óra, amelyben az ember Istent igazi tökéletes 

nyugalmában láthatja.  
 Számára az Úr most már nem bíró vagy tanítómester, hanem Vőlegény, aki buzdítja: 

„Keress, kutass, vágyakozz Utánam! Kelj fel, kedvesem, galambom! Jöjj, szépségem! (Én 2, 10).  

 Valóban a szemlélődés kezdete a szeretet, a nyugalom, az Isten látogatása körül 

szorgoskodó figyelem, amely aggódó és epekedő vágyódással várja Isten érkezését. A lélek tudja, 

hogy már szereti Urát, szeretete látás és ízlelés is egyszerre. Bizonyságot keresett, s megtalálta 

Isten mellette szóló bizonyosságát, Isten iránta való szeretetét. 

 

 f) Ez a látogatás még nem végleges 

 A lélek-menyasszony ugyanis így szól: Térj vissza, Kedvesem! (Én 2, 17). Világos, hogy az 

isteni Vőlegény, Akit a menyasszony visszahív, most nincs jelen. Jelen volt nem sokkal előbb, 

hiszen alig ment el, máris visszahívja. Ez a visszahívás a lélek szeretetének, illetve az isteni 

Vőlegény szeretetreméltóságának a bizonyítéka. Térj vissza, Kedvesem!  

 A lélek, akiben ez a titokzatos szeretet fellobogott és égett, nem képes elfelejteni az 

eltávozott isteni Vőlegény szeretetreméltóságát. A lélek emlékszik az isteni Vőlegényre. Ez szép, 

a szívet egészen elárasztó emlék. Nem is tud sokáig várni. Ezért kiáltja: Térj vissza, Kedvesem! A 

látogatás nagy titka: a találkozás feledhetetlen szépsége és a mérhetetlen szeretetreméltóság hirtelen 

eltávolodása, vagyis a közeledés és a távolodás a lélek érzésvilágában történik, és nem az isteni Ige 

mozgásával. Amikor a lélek érzi a kegyelmet, akkor boldogan felismeri a Vőlegény jelenlétét. 

Amikor nem érzi, akkor panaszkodik távolléte miatt, és újra keresi a jelenlétét, és kéri: Téged keres 

a szemem, Uram; a Te arcodat vágyom látni szüntelen! (vö. Zsolt 26, 8). 

 

 A lélek állapota tehát a keresés és a várakozás között váltakozik. Szomorkodik mindaddig, 

amíg az isteni Ige vissza nem tér, és a lelket újra meleggé nem varázsolja. Ezért kéri: Térj vissza! A 

szív elemészti magát izzó vággyal, míg üdvözítő Jézusát keresi. De ugyanakkor reménykedik is. 

Ebben az imaszakaszban a remény lesz a szemlélődés sajátos útja. Ebben a reménységben 

találkozik a lélek az isteni Vőlegénnyel, Aki őt puha párnára fekteti, és féltő gonddal óvja és 

oltalmazza az édességes pihenés, a szeretet párnáján. Hihetetlenül nagy kitüntetés ez: a 

szemlélődő lélek fölött gondoskodó szívvel őrködik az isteni Vőlegény! Ő őrzi a menyasszony 



 

nyugalmát, pihenését. Ez a megpihenés Isten látogatásában szintén sajátos jellemzője az igazi 

szemlélődő imádságnak. (Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok, 327-353. oldal). 

 

 Hogyan is lehetne a sok-sok lelki tanítás mélységeit röviden összefoglalni? Micsoda 

gazdagsága Isten szeretetének az, amely átszűrődött Clairvaux-i Szent Bernát szívén is! Szokták 

mondani, hogy a szentek életében vannak olyan különleges események, amelyeket csak csodálni 

tudunk.  

Szent Bernátnál azonban nemcsak csodálnunk, hanem követnünk is kell azt a 

mélységes istenkapcsolatot, amelyet ő az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony szeretetében 

megélhetett!  
 

Befejezésül imádkozzuk a 139. számú éneket: 

 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó,  

 Mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem!  

 

 
 


