
 

 

359. A lelki eljegyzés imája Clairvaux-i Szent Bernát tanításában, II. 

 

Imádkozzuk a 117. számú éneket:  

 

 Istenség mélysége, lelkek édessége elrejtezve itt vagyon. 

 Drága lelki ízzel, mennyei szent mézzel bővelkedik ez nagyon. 

 Minden teremtett lélek földön és a föld felett buzgó szívvel imádjon! 

  

 Clairvaux-i Szent Bernát születése 900. évfordulójára II. János Pál pápa apostoli levéllel 

fordult a ciszterci és trappista szerzetesi közösségekhez. Szent Bernát már sok idővel ezelőtt 

valamiképpen előre hirdette a II. Vatikáni Zsinat tanítását, hogy – „Minden szerzetesintézmény 

tagjainak kötelességük, hogy Istent mindenek fölött, és egyedül csak Őt keressék, és 

szemlélődésüket, amellyel teljes szívükből és lelkükből Őhozzá kapcsolódnak, törekedjenek 

összekötni azzal az apostoli szeretettel, amellyel a megváltás művéhez és Isten országa 

terjesztéséhez kell kapcsolódniuk!” (Perfectae caritatis kezdetű dekrétuma a szerzetesi élet 

korszerű megújításáról). II. János Pál tehát Bernátot a zsinat előfutárának nevezi, mert az ő 

tanítása és élete, amellyel Istent kereste és szemlélte, mindig aktuális a mi számunkra is.  

Majd így folytatja a pápa: „Szent Bernátnak a Krisztus embersége iránti odaadó áhítata 

szétárad a lelki életről szóló egész tanításán. Ezzel a lényegi tanítással mindig összekapcsolódik a 

megdicsőült Krisztusba vetett hite, Aki feltámadva a halálból, többé már nem hal meg, és mint Aki 

már emberségével együtt részese az Atya dicsőségének, számunkra is jelen van szünet nélkül. 

Éppen ezért Szent Bernát lelki iskolájában Jézus földi életének tanulmányozása sohasem 

választható el az örök Igébe vetett hittől, Aki megtestesült, örökké jelen van az Atya dicsőségében, 

s közöttünk él, mint az Egyház jegyese és lelkünk jegyese, Aki jegyesét a legbensőbb egyesülésre 

hívja és vezeti. Így a clairvaux-i apátot méltán magasztaljuk, mint a Krisztussal egyesítő 

misztikus jegyesi szeretet tanítómesterét” (Apostoli levél 1990. augusztus 20, 6. pontja). 

 

 A pápa tehát fontosnak tartja, hogy Szent Bernát példaképünk legyen azon az úton, amelyet 

a lelki jegyesség imaszakaszának mondunk.  

 

I. Milyen Isten látogatása, amellyel minket, embereket megtisztel? 
 

Szent Bernát több beszédében fejtegeti ezt a témát (Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok 

című könyvéből a 352-364. oldal). 

 

 1. A lélek-menyasszony „az isteni Vőlegény karjaiban pihen, nyugszik, alszik. A 

Vőlegény így szól: Jeruzsálem leányai, kérlek benneteket a gazellákra s a mezők szarvasára, meg 

ne zavarjátok szerelmemet, s föl ne ébresszétek, amíg nem akarja! (Én 2, 7). Milyen nagy és 

bámulatos kitüntetés tehát, hogy az isteni Vőlegény a szemlélődő lelket keblén pihentetheti, sőt 

védi a gondoktól, oltalmazza a nyugtalan cselekedetektől, és a terhes elfoglaltságoktól. Nem 

tűri, hogy felébresszék, csak majd ha Ő is akarja” (Énekek énekéről szóló 51. beszéd, 10. szakasz).  

 Tehát az isteni Vőlegény látogatása békességet, biztonságot és nyugalmat hoz. A lélek-

menyasszony szívesen van az isteni Vőlegény szerető karjaiban. Ez a megpihenés Isten 

szeretetében az igazi szemlélődő imádság egyik jellemzője, mint ahogyan ezt már eddig is néztük 

és tanulmányoztuk.  

 

 2. De Isten látogatásának van egy egészen más következménye. Szent Bernát ezt egy másik 

beszédében így fejti ki: Vonszolódunk, amikor kísértések és szorongattatások gyötörnek, és 

futunk, amikor belső vigasztalások és sugallatok látogatnak meg minket, és mintha kenetek édes 

illata vonzana. Mondhatnám egyes számban: „Vonszolj engem!” Az isteni Vőlegény mondja: „Ami 

édes és finom, azt megosztom veled, mint gyengével. És azt mondom: Fuss! Fussunk, tudniillik az 



 

isteni Vőlegény keneteinek az illata után, az isteni Vőlegényhez!” Ő jól tudja, hogy a tanítványok 

gyengék, és nem alkalmasak arra, hogy elviseljék a megpróbáltatásokat. Ezért így folytatja: „Úgy 

akarom, hogy velem fussanak, és nem azt, hogy velem vonszolódjanak. Azt óhajtom, hogy 

társaim legyenek a vigasztalódásban. És nem azt, hogy a nehézségben legyenek a társaim. Miért? 

Mert gyengék, és félek, hogy elhullanak és elpusztulnak az úton.” Akkor a lélek-menyasszony 

így szól: „Isteni Vőlegényem, korholj, próbálj ki engem! Vonszolj magad után, mert én kész 

vagyok Veled a keresztút megpróbáltatásaira, akár a korbácsok ütéseinek az elviselésére. Mert a Te 

erőddel el is tudom viselni. Egyébként fussunk együtt! Én vonszolódjam, tudniillik a Te 

szeretetedtől! De futni együtt fussunk! Fussunk! Fussunk! De keneteid illatában, és nem a mi 

érdemeinkben bízva. Nem erőink nagyságában bízva futunk, hanem egyedül irgalmad bőségében 

bízunk. Te mint hatalmas Óriás a magad erejéből futsz, mi csak keneteid elárasztó illatában tudunk 

futni. Egyedül Téged kent föl társaid közül a Mennyei Atya az öröm olajával (vö. Zsolt 44, 8), s így 

Te keneteid erejében futsz, mi pedig annak illatától megittasodva, a Te teljességedben, a mi 

illatunkban futunk (Énekek énekéről szóló 21. beszéd, 11. szakasz). 

 

 3. A menyasszony és a szerető lélek tehát így szól: „Uram, add nekem a kísértést, a 

nehézséget! Társaim, tanítványaim még gyengék, nekik csak a vigasztalást add! Isteni 

Vőlegényem, inkább engem korbácsolj! Azután add irgalmadat, keneteidet és vigasztalásodat! És 

akkor hadd fussak társaimmal, tanítványaimmal nemcsak Hozzád, hanem Veled is!” Isten 

látogatásának van tehát olyan vonatkozása is, amikor a lélek nem megpihen az isteni 

Vőlegény szeretetében, hanem Vele együtt kész az áldozatra, a kereszthordozásra, az 

engesztelésre.  
 

 4. A találkozás titkait kutatva Szent Bernát arról beszél, hogy a Mennyei Atya is 

meglátogatja a lélek-menyasszonyt. „Forduljunk most a buzgó Irgalmassághoz, ahhoz, Aki 

segíteni akar, és nem ártani! Az a buzgóság, amely valakinek ártani akar, és ami eléggé 

megijesztett minket, az ítélet buzgósága, ahogyan ezt a súlyosan megbüntetett bukott angyalok 

példájából láttuk. Ezért én most az Úr haragos arca elől a menedék helyére megyek. A szeretet édes 

buzgóságához, amely hatékonyan engesztel. De nem a szeretet tisztít meg a bűntől? És milyen 

hatalmas erővel. Azt olvastam Róla: a szeretet rengeteg bűnt betakar (vö. 1 Pét 4, 8). De azt is 

kérdezem, képes-e, alkalmas-e arra, hogy kivesse belőlünk, és alázatossággá változtassa szemünk 

és szívünk minden kevélykedését? De még mennyire alkalmas, mert Ő maga sem nem kérkedik, 

sem nem fuvalkodik fel. Ha az Úr Jézus arra méltat, hogy eljöjjön hozzám, vagy helyesebben 

betér hozzám, méghozzá nem fenyegetés és kitörő haraggal, hanem szeretettel, lelkének 

szelídségével közeledik, és Isten-Atyja kedvességével kedveskedik, mert mi sem lenne jellemzőbb 

Istenre, mint a szeretet. Mert Isten a szeretet (1 Jn 4, 8). Ha tehát így jön, én is felismerem, hogy 

nem egyedül jött, hanem hogy Atyja is Vele jött. Mert van-e még valami, ami ennyire atyai 

tulajdonság lenne? Éppen ezért nemcsak az Ige Atyjának, hanem az irgalmasság Atyjának is 

nevezzük Őt (vö. 2 Kor 1, 3). A Mennyei Atya természetéből következik, hogy mindig irgalmaz és 

megkímél. Ha úgy érzem, hogy megnyílik előttem is, megértem a Szentírást, vagy azt tapasztalom, 

hogy a bölcsesség szava szinte a lelkem mélyéből árad kifelé, vagy pedig felülről belém öntött 

világossággal titkok nyílnak meg, kitárul előttem a mennyek tág öle, és felülről lelkembe az 

elmélkedés bőséges esője hull, nem kételkedem, hogy jelen van az isteni Vőlegény!  
 Ez mind az Ige gazdagsága, és mi az Ő teljességéből kapjuk ezeket. Azután, amikor 

valamilyen alázatos, de erőteljes bensőséges áhítatot is belém csepegtet, hogy a megismert 

igazság szeretetéből szükségképpen megszülessen bennem az emberi hívságok megvetése, sőt nem 

szeretése; hogy a tudomány ne tegyen felfuvalkodottá, és a gyakori isteni látogatások se tegyenek 

kevéllyé, akkor megérzem az atyai bánásmódot, és nem kételkedem, hogy jelen van az Atya is. Ha 

én magam a Hozzá méltó érzésekkel és cselekedetekkel mindig olyan állhatatosan válaszolok erre a 

nagy kitüntetésre, amennyire tőlem telik, és Isten kegyelme nem marad bennem hatástalan, akkor 

lakást vesz nálam az Atya, Aki felnevel, és az Ige is, Aki oktat” (Énekek énekéről szóló 69. beszéd, 

6. szakasz). 



 

 

 5. Isten titokzatos módon látogatja meg a lelket! „A szemlélődő lélek keresi a jóságot is, 

de keresi a kiengesztelő szeretetet is. A szeretet nemcsak megbocsátó, és nemcsak bűnöket 

betakaró erő lesz, hanem kiengesztelő, megbocsátó jóság is, szelíd, meleg szeretet. Isten az Ő 

kedvességével törekszik megnyerni, és simogat bennünket kimondhatatlan jóságából. Ebből 

ismeri meg a lélek, hogy nemcsak az Atya Igéje jött el hozzá, hanem az Ige Atyja is. 

  Az isteni Vőlegény neki ajándékozza a bölcsességet, adja a lelki Fényességet, kitárja az 

eget. De amikor a lélek-menyasszony megérzi, hogy egy alázatos áhítat öntözi bensejét, amely 

hatalmas energiákat hoz létre, akkor belülről tudja, hogy atyai szeretettel bánnak vele. És 

Istennek ez a látogatása mérhetetlenül kitágul, lakást vesz benne az Atya is, meg a Fiú is a 

Szentlélekkel együtt (vö. Jn 14, 24).  

 

 6. Isten látogatásának következő jellemzője, hogy Ő előbb keresett, előbb szeretett 

minket (1 Jn 4, 9). Az Énekek éneke szavait – kerestem, Akit szeret a lelkem (Én 3, 1). Bernát az 

isteni látogatásra vonatkoztatja: „Mindeddig vonzott téged az isteni Ige. Vonzott téged az Ő 

megelőző jósága, Aki téged előbb keresett és előbb szeretett. Mert egyáltalán nem keresnél, ha 

téged előbb nem keresett volna Ő. Nem is szeretnél, ha Ő előbb nem szeretett volna téged. Nem is 

egy, hanem két áldással jön eléd: a szeretettel és a kereséssel. A szeretet ugyanis indítéka a 

keresésnek. A keresés pedig gyümölcse a szeretetnek, és egyúttal bizonyságod is. Ez a kétféle 

baráti kedvesség bátorságot önt beléd, elűzi félénkségedet, és meggyőz, hogy az isteni Vőlegény 

visszatér, és még a szeretetet is megmozgatta benned. Innen fakad a buzgóság, felhevít, hogy te 

is keresd Őt, Akit szeret a lelked. Valóban így van, ha Ő nem keresett volna, te nem tudnád keresni. 

De mert keresett, lehetetlenség, hogy ne keresd Őt te is!” (Énekek énekéről szóló 84. beszéd, 5. 

szakasz).  

 Isten hozzánk látogatásának útját tehát a szeretet és a keresés jellemzi. Ez a kettő a lelket 

neveli, a léleknek tartást ad, és buzgóvá is teszi, hogy ő is keresse és szeresse Istent.  

 

 7. Isten látogatása, amellyel a lélekhez eljön, egyre bensőségesebb lesz, mert egyre 

kedvesebb lesz számára a lélek-menyasszony, akit isteni látogatásával gazdagít. „Vannak olyanok, 

akiket már egész korán megszólít az Isten. Szól a lelkükhöz, finom érintésekkel közeledik feléjük. 

A jóságos isteni Vőlegény jó hírt közöl választottjával, amikor bizalmasan elmondja, és meg is 

győzi arról, hogy szereti választottját, isteni vágyódással vágyódik utána. A lélek-menyasszony 

ezt nagyon is jól tudja, mert ő Isten rejtett mélységeit kutatja, és jól ismeri már Isten gondolatait, 

amelyek a békére és nem a büntetésre vonatkoznak.” Bernát így szól: „Tehát ne lelkesítsen engem, 

aki már megtapasztaltam kedvességét, hogy keressem az Igét, miután békülékenységéről már 

meggyőződtem” (Énekek énekéről szóló 84. beszéd, 6. szakasz).  

 

 8. De Szent Bernáttal azt is világosan látjuk, hogy mérhetetlen távolság van az isteni 

Vőlegény és a lélek-menyasszony között. „Hogyan is mer ez a teremtmény szeretni? Hogyan meri 

szeretni azt az Istent, akit bűneivel megvetett és elhagyott, akit megszégyenített? Hogyan mer még 

egyszer szeretetről beszélni az, aki az Istentől kapott szeretetet egykor sárba taposta? Csak 

egy válasza van: Nem félek, mert szeretek (vö. 1 Jn 4, 18). Ezt már sohasem merné kimondani, ha 

nem lenne biztos abban, hogy Isten szereti őt. A lélek-menyasszony egész meggyőződésével tudja, 

hogy isteni Vőlegénye szereti őt, mert Ő jóságos és irgalmas.” 

 

 9. Isten látogatásának van olyan formája is, amikor úgy érkezik, mint amikor egy forrás 

fakad fel. Az isteni Vőlegény ugyanis „olyan, mint a paradicsomkert közepén fakadó forrás, amely 

mindent megöntöz (Ter 2, 6), és minden élőlényt betölt áldással. Boldogok, akik néha, ha mindnyárt 

ritkán is, ihatnak a gyönyörűségnek ebből a patakjából. Bennük ugyan nem csörgedez szünet nélkül 

a bölcsesség vize és az élet forrása, de legalább olykor felbuzog, hogy az örök életre szökellő víz 

forrása (Jn 4, 14) legyen. Ennek a pataknak a vize örvendezteti meg Isten városát (Zsolt 45, 5) 

nagyon bőségesen és mindörökre. Bárcsak néha hullámait hozzánk küldené, és a mi földi 



 

hegyeinket is megöntözné áradásával, hogy azokat jól elárasztaná, s nekünk is, akik »völgyek« 

vagyunk, csörgedezne néhány csepp, hogy ne legyünk egészen szárazak és terméketlenek. Mert 

nyomorúság, ínség és nagy éhség pusztít ezen a mi vidékünkön” (Énekek énekéről szóló 54. beszéd, 

6. szakasz).  

 

 10. Máshol Bernát úgy látja, hogy az isteni Vőlegény hegyeken átszökell, és ilyen sietősen 

közelít az alázatosokhoz, de elkerüli a kevélyeket. Figyelmeztet: „Figyeljünk rá, hogy 

biztonságban készüljünk fel a Vőlegény üdvösséget hozó szökelléseire! Ne haladjon át felettünk, 

és ne távozzék el, mint Gelboe hegyeitől (2 Sám 1, 21), ha látogatására méltatlannak ítél minket.  

 Hol van belőlem a lélek megittasult részegsége? Hol van a lelkem derűje, a béke és az öröm 

a Szentlélekben? Jaj lenne, ha köröskörül minden hegyet meglátogatna az Úr, de hozzám nem 

közeledne. Láthatjuk, vannak olyanok, akik különleges önmegtagadásokat gyakorolnak, vagy a 

türelem csodálatos fokát érik el. Ismét másban nagy alázatosság és szelídség van, vagy irgalom és 

jóság. Látjuk a szenteket, hogy szemlélődésben gyakran elragadtatásba esnek. Az imádság 

állhatatosságba, az ég állhatatosságával az égbe szállnak, és a mennyország ajtaján kopogtatnak. 

Ezeket a lelki hegyeket, a szenteket tehát gyakran meglátogatja az Úr, ők pedig fogadják az isteni 

Vőlegényt, Aki sietve, szökellve jön hozzájuk (Énekek énekéről szóló 54. beszéd, 8. szakasz). 

 

 11. Hogyan jelenik meg Isten a lélek-menyasszonynak? Szent Bernát erről így tanít: 

„Nem akarom azt mondani, hogy Isten úgy jelenik meg, ahogyan van, ámbár nem teljesen más 

módon mutatkozik, mint ami Ő. És így sem jelenik meg azonnal, még a legáhítatosabb lelkeknek 

sem, és nem is mindenkinek egyformán. A lélek-menyasszony különböző vágyai szerint kell 

változtatnia isteni jelenlétének ízét, és a mindig másra vágyódó lélek ajkán a mennyei édesség íze 

mindig más gyönyörűséggel ömlik majd el. Az Énekek énekében, ebben a szerelemről szóló 

költeményben is hányszor változtatta meg arcát és édességének mekkora sokféleségével halmozta 

el szerelmesét. Egyszer mint szerelmes Vőlegény éli a lélek-menyasszony titkos ölelését, és 

gyönyörködik csókjaiban, máskor pedig úgy tűnik fel, mint egy orvos olajjal és kenetekkel a 

gyenge és törékeny lelkek miatt, akik még ilyen kenetekre és gyógyszerekre szorulnak rá. Máskor 

mint egy utas társul az úton járó menyasszonyhoz és a tanítványokhoz. Beszélgetésének elragadó 

kedvességével az egész úti-társaságot felüdíti a fáradságos úton. Úgyhogy amikor eltávozik, ezt 

mondogatják: Nemde lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton? (Lk 24, 32). Szépszavú 

útitársunk Ő, Aki szavainak kedvességével, és szeretetének melegségével, illatozó kenetekkel 

vonja maga után követőit. Ezért mondják azután: Keneteid illatában járunk (vö. Én 1, 2). 

 

 12. Szent Bernát maga is bevallja: „Nehéz helyesen megérteni azt, amiről beszél, mert bár 

a szavak, amelyekkel a látomásokat vagy a képeket leírjuk, látszólag testről vagy testi dolgokról 

beszélnek, mégis amit ezekben a szavakban kapunk, azok lelkiek. Így azután a lélekben kell a 

természetüket és az okaikat kikutatnunk. Ugyan ki alkalmas arra, hogy azoknak a lelkeknek 

szeretetét és nagy előhaladását kikutassa és megértse, akikre ez a sokféle kegyelem ott a Vőlegény 

jelenlétéből kiárad? De ha magunkba tekintünk, és ha a Szentlélek a világosságával kegyesen 

megmutatja, amit szüntelen tevékenysége bennünk megvalósít, akkor sok mindent megértünk 

belőle. Mert nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő Szentlelket (vö. Róm 8, 15), hogy 

megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. 

 

 13. Azért, ha közülünk valakinek (mint a szent prófétának) boldogsága Istenhez tapadni, 

vagy még világosabban mondva: ha van közöttünk olyan, aki a vágyakozás embere, annyira, 

hogy szeretne elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljön (Fil 1, 23), és ezt nagyon kívánja, forró 

vággyal szomjazza, szüntelenül erről elmélkedik: az ilyen a látogatás idején isteni 

Vőlegényként fogadja az Igét, abban az órában, amikor érzi, hogy az isteni Bölcsesség az ő szíve 

belsejében mintegy átkarolja őt, és elárasztja a szent szeretet gyönyöre. Nem tagadják meg 

ugyanis tőle ajkának kérését (vö. Zsolt 20, 3), de mint földi zarándoknak csak részben, csak ritkán, 

csak rövid időre teljesíti. Mert ha a Vőlegényt virrasztással, ostromló könyörgéssel, könny és 



 

bánattal és fáradsággal keressük, és most a jelenlétét élvezzük, olykor azt hisszük, hogy már a 

miénk, hirtelen, váratlanul eltűnik. De ismét utána fut az utána sírdogáló lélek-menyasszonyhoz, aki 

őt újra meg újra keresi, és megengedi, hogy átöleljük. De még nem hagyja magát visszatartani, mert 

egyszer csak a lélek ölelő karjai közül szinte eltűnik. Ha az áhítatos lélek-menyasszony kitartóan 

kérleli, és sírva kiált Utána, akkor újra eljön hozzá, és nem éri csalódás abban, amit ajka kíván. 

De az isteni Vőlegény nemsokára ismét eltűnik, és a lélek-menyasszony nem látja, csak ha minden 

vágyával Őt keresi.  
 

 14. Így tehát amíg a testben élünk, előfordulhat, hogy a Vőlegény jelenléte gyakran felvidít 

bennünket, de sohasem teljesen. Mert bár látogatása megörvendeztet, ismételt elmenetele 

megszomorít. Mindezt addig kell tűrnie a szerető léleknek, amíg egyszer a test terhét letéve ő 

is a magasba emelkedik, és elszáll, és vágyainak szárnyán megnyílik előtte az út a szemlélődés 

mezején, ahol lelke akadály nélkül követi isteni Szerelmesét, bármerre is jár” (Énekek énekéről 

szóló 32. beszéd, 1-2. szakasz).  

 

II. Csak a Szentlélek Világosságával értjük meg, hogyan tevékenykedik bennünk Isten 
 

A lélek dolgairól csak dadogva lehet szólni. A lélek szeretetét és felemeltetését nem tudjuk 

jól kifejezni a szavakkal.  

 

 1. A lélek azonban, amelyet eltölt a vágyakozás, hogy Krisztussal legyen, megérzi a 

látogatás idején: úgy jön el hozzá az isteni Ige, mint Vőlegény. Érkezik és elmegy. Földi 

életünkben nem tudjuk Őt tartóztatni, ameddig csak szeretnénk, ez majd csupán abban a másik 

életben lesz lehetséges.  

 

 2. Addig a vágyakozó lélek szünet nélkül kérdezi: „Mikor jön el hozzá Krisztus az 

öröm teljességével? Nemcsak visszaemlékezni akar rá. Neki Krisztus jelenléte kell! Nem csupán 

a várakozás, hanem a beteljesülés is!”  

 

 3. Szent Bernát megnyugtat: „Nem kell félnünk, hogy Isten nem teljesíti a vágyódó lélek 

kívánságát, hiszen az is elérte vágyainak teljesedését, aki azt mondta: Nem enged addig álmot a 

szemének, sem pillájának nyugalmat, amíg nem talál helyet az Úrnak (vö. Zsolt 131, 4-5). Az ilyen 

nagy lelkekhez eljön az isteni Vőlegény, és nagy dolgokat művel velük, mert elküldi nekik 

Világosságát és Igazságát, hogy elvezessék szent hegyére és sátrába, úgyhogy elmondhatja a 

Szűzanyával: Nagyot tett velem Ő, a hatalmas Isten! (Lk 1, 49). Szeme teljes díszben látja majd a 

Királyt, Aki eléje jön a puszta legelőjén át, a virító rózsák és a völgyek liliomai között az öntözött 

kertekben, a bornak házában és a fűszerek illatárjában, de végül szobája rejtekében, ahogyan az 

Énekek éneke ezekkel a képekkel akarja kifejezni a Vőlegény érkezését. Mert az isteni Vőlegény 

mindig közeledik, és a vágyakozó lelket mindig eléri, és mindig megajándékozza boldogító 

szeretetével” (Énekek énekéről szóló 32. beszéd, 9. szakasz).  

 

4. Figyelnünk kell arra, és szinte el kell lesnünk lelkünk nagy buzgóságával azt, hogy 

hogyan kell készülnünk a Vőlegény érkezésére. Szent Bernát mondja: „Néznünk kell a 

menyasszony áhítatát és igyekezetét, milyen éber szemmel vigyázza a Vőlegény érkezését, és 

azután hogyan lesi minden mozdulatát: Ott jön, siet. Már közel van, megérkezett. Most rátekint, 

megszólítja. A legkisebb részlet sem kerüli el a menyasszony figyelmét, sőt, előre számít rá. Maga 

az isteni Vőlegény jön el az Ő angyalaiban. Elénk siet a közeledő próféták személyében. 

Közöttünk él testében. Csodáival ránk tekint, és minket is megszólít az apostolokban. Így 

mondhatnám: Könyörületre kész szeretettel közeledik. Buzgóságában siet a megmentésünkre. 

Önmagát megalázza, jelen ügyeinkben segít. Az elkövetkezendőkről előre gondoskodik. Azután 

beszél Isten országáról, tanít és buzdít.  



 

Ilyen a Vőlegény eljövetele: Áldás és üdvösség, és annak gazdagsága jár Vele. Akik 

övéi, örömmel telnek el boldogító és üdvözítő titkaiban. Boldog az, aki szeret, virraszt és 

figyel. Boldog az, akit az Úr virrasztva talál (Mt 24, 46). Nem megy el mellette, hanem megáll, és 

elbeszélget vele. A szeretet szavait mondja, úgy beszél hozzá, mint egy szerelmes, hiszen így 

olvassuk: Szerelmesen beszélget vele (vö. Én 2, 10). Igen, szerelmes az, Aki nem azért jön, hogy 

dorgáljon, hanem azért, hogy a szeretet titkairól beszéljen” (Énekek énekéről szóló 57. beszéd, 1. 

szakasz).  

 A látogatás mindig csodálatos, de mekkora felkészülést igényel Isten látogatása: a lélek 

nagy éberségét, serénységét és odaadását. Áhítatot, amellyel egész magát átadja. A szerelmes 

lélek áhítatát, aki mindig éberen virraszt és a Vőlegény szava valóban boldoggá teszi őt. Mert ez 

már nemcsak szó, hanem ez sokkal inkább találkozás, az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony 

találkozása!  
 

Befejezésül imádkozzuk a 119. számú éneket: 

  

 Részegíts meg engem, Uram, Te szent kelyheddel,  

 Oltsd el szegény szívem gonosz lángját véreddel,  

 Drága harmatoddal asszú szívem földjét 

 Kegyelmesen öntözd fel!   

 


