
421. Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony titokzatos egyesülése  

A lelki házasság imája Clairvaux-i Szent Bernát tanításában IV. (Naszályi Emil 395- 460. oldal) 

 

 

Imádkozzuk a 93. számú éneket: 

  

 Szent az Isten magasztaljuk, s áldjuk Szent Fiát,  

 Aki nékünk megnyitotta mennyországnak kapuját.  

 Minden áldás és dicséret Téged illet, Mesterünk,  

 Légy vezérünk, légy jutalmunk, melyet egykor elnyerünk! 

 

 Az Istennel való egyesülés imaszakaszában a lélek-menyasszony ismerete mind teljesebb 

lesz. Clairvaux-i Szent Bernát tanításából nézzük először azt:  

 

 I. Mit, kit ismer meg a lélek-menyasszony? Azt, aki őt meglátogatja  

 

 1. Először is a megtestesülésben látogat meg bennünket Isten Fia. De még előbbre kell 

mennünk, mint ahogyan a Szentháromság érkezik, mert ennek a műve a megtestesülés. A 

Megközelíthetetlen eljön a jóakaratú emberhez. Isten az élet forrása. Minden kegyelem 

bőségesen megvan benne, és gazdagon árad belőle. A kegyelem forrásvize nem tud behatolni 

a testi és földi dolgokat kereső ember szívébe. Szent Bernát tehát figyelmeztet: „Tisztítsd meg 

szemedet, hogy láthasd a legnagyobb Világosságot! Készségesen hallgasd az engedelmesség 

parancsát, hogy egyszer majd te is eljuthass az örök pihenésre, a minden békét felülmúló 

Békességhez, Istenhez! Mert Világosság az Ő arcának fényessége miatt, béke Ő az Ő szelídsége 

miatt, ugyanakkor forrás is, mert az örökkévalóság felgyülemlett vizét kiárasztja. A Forrásban 

lásd meg az Atyát, Akitől a Fiú születik, és a Szentlélek származik! A Világosság a Fiú, mert 

benne ragyogott fel az örök élet. Ő az igazi Világosság, amely minden embert megvilágít, és 

eljött ebbe a világba. A béke pedig a Szentlélek, Aki a szelíd és alázatos emberen nyugszik. Az 

Atya is Világosság, hogy a Fiú Világosság legyen a Világosságból. És a Fiú is béke, a mi 

békességünk, Aki a kettőt, a közellevő és a távollevő népet eggyé forrasztotta. A Szentlélek 

forrás is, az örök életre szökellő víz forrása (Jn 4, 14).”  

 (Karácsony vigíliáján mondott 4. beszéd 9. rész)     

 

 2. Másodszor tehát a lélek-menyasszony megismeri a megtestesülésben a Fiút. Szent 

Bernát így mondja: „Az, Aki meglátogatja, felfoghatatlan és megközelíthetetlen, láthatatlan, 

és teljességgel kigondolhatatlan. És most mégis Isten azt akarja, hogy Őt felfogjuk, 

meglássuk és el tudjuk gondolni!  
 Hogyan? Úgy, amint  

 – a jászolban fekszik,  

 – a szent Szűz ölében pihen,  

 – azután később a hegyen prédikál,  

 – az éjszakát imádságban tölti,  

 – vagy eltorzul a fájdalomtól a keresztfán és a halálban.  

 A halottak közül csak az Ő testén nincs a halálnak hatalma. Az alvilágban Ő 

parancsol, sőt: harmadnapra feltámad. Apostolainak a szegek helyét mint győzelmeinek jeleit 

mutatja. Végül előttük száll fel az ég titokzatos világába. Ő tehát azt akarja, hogy lássuk földi 

és emberi Valóságában, pedig isteni létezése szerint ott van Ő a Mennyei Atya szívében. A 



Boldogságos Szűz Mária is onnan merítette és adta nekünk. Tőle kaptuk azt a csodálatos Hajnalt, 

amely végül a mindenséget beragyogó káprázatos Nap lett.” 

 

 3. Harmadszor: Krisztus mint Vőlegény közelít a lélek-menyasszonyhoz. Tehát mint 

Vőlegényt ismeri meg az Urat. A lélek-menyasszonyt Krisztus vonzza. Ő fut utána a kenetek 

illatában (vö. Én 3, 6 ), hogy meglássa Ura dicsőségét, az Atya Egyszülöttének a dicsőségét. 

Jézus ugyanis azért jön, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett. A lélek-menyasszony tehát 

ragyogó képet lát isteni Jegyesében, Krisztusban, Aki ilyen nagy, ilyen fölséges áldással jön. Ő, 

Aki Isten Fia, minket is Isten fiaivá tesz és felmagasztal.  

 

 4. Negyedszer a lélek-menyasszony megismeri a Szentlélek érkezését is, hiszen Ő a 

Szeretet és a Jóság. Minket is erre a szeretetre hívott öröktől fogva. Ez a mi vigasztalásunk, 

mert Ő, a mi Urunk majd elvezet a ragyogó holnapra. Az a másik nap, amikor a mennybe 

mehetünk Ővele, már közel van! Amikor tehát meglátogat, és velünk van, akkor vigasztaló 

tanítást ad arról, hogy milyen lesz az a boldog örökkévalóság napja.  

 (Karácsony vigíliáján mondott 2. beszéd 8. rész).  

 

 II. Az isteni Vőlegény eljövetelének módjait így  tanítja Szent Bernát  
 

 Hogyan jön el? Az első eljövetelében összekapcsolta Istent és az embert. A 

megtestesülésben összekapcsolta az anyát és a szüzet, a hitet és az emberi szívet. Minden 

csodát felülmúl, hogy az ilyen különböző és egymástól annyira eltérő valóságot egymással össze 

lehetett kapcsolni.  

 (Karácsony vigíliáján mondott 3. beszéd 7. rész).  

 

 Krisztus második eljövetelét szem nem látta, csak az a fölséges Királynő Názáretben, 

a termékeny, ugyanakkor Szűzanya látta. Ő az, aki emlékezetébe véste a szavakat, és szívében 

gyakran el-elgondolkodott rajtuk (vö. Lk 2, 19). Tehát Krisztus eljön a szavaival a lélekbe. Ezt 

ismerte József is, aki tanúja is, őre is ennek a felséges szüzességnek, és Isten szavának.  

 

 A harmadik eljövetele, vagyis az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony 

összekapcsolódása az emberi szív mélyére hatol. A történteket elhiszi úgy, amint történtek. 

Ilyenkor inkább adunk hitelt a szónak, mint a szemünknek. Ilyenkor azt, amit mondtak, vagy 

ami történt, állhatatosan valljuk, és benne semmi módon nem kételkedünk. Az Úr tehát eljön 

az Ő üzenetében az emberi szív mélyére.  

 Az első összekapcsolódásban lásd meg, hogy mit, a másodikban, hogy mi által, a 

harmadikban pedig, hogy miért adta neked Isten az Ő Egyszülött Fiát Mária által! 

 (Karácsony vigíliáján mondott 3. beszéd 10. rész).  

 

III. A lélek egyesülése Istennel Szent Bernát tanításában    

  

 Láttuk már a lélek útját Istenhez, és láttuk azt is, hogy hogyan látogatja Isten az emberi 

lelket. A látogatás elemeiről is beszéltünk már, csak még egyről nem szóltunk: Istennek a 

lélekkel való egyesüléséről.  

 Mitől lesz jó a látás? Az istenkereső lélek lát, de csak olyan mértékben, ahogyan hasonlít 

Istenhez. Más szóval Isten látásának szükséges előfeltétele: a lélek legyen áttetsző, átlátszó 

olyan tiszta, hogy Isten egész valója áthatoljon rajta! Óriási feladatunk tehát, hogy 

önmagunkat megtisztítsuk még saját magunktól is! Amikor istenkeresésünkben annyira 



jutottunk, hogy Isten belénk hatol, magunkban teljesen Őt látjuk. Titokzatos hasonulás ez 

Istenhez. Ez a hasonulás egy hatalmas kaland, tudniillik önmagunk elveszítése, és ugyanakkor 

Istenre való találás nagy eseménye. Ez átalakít olyan áttetszővé, átlátszóvá és tisztává tesz, 

hogy lelkünkben Isten képe a legszebben alakulnak, alakul ki, ahogyan erre az emberi képesség 

lehetőséget ad. A földön minden emberi munka Isten kegyelme ellenére lehet nagyon szép, 

mégis mindig gyenge marad, homályos és árnyékos. Isten képének kialakítása bennünk a 

Szentlélek műve. Ő teszi lehetővé a közeledést és a tisztulást, amely egyedül képes látni és 

befogadni Istent. Szent Bernát ezt így mondja: „Isten Szentlelke megmutatja, hogy Ő 

tevékenykedik bennünk.”  

 (Az Énekek énekéről szóló 32. beszéd 1. szakasz VI.) 

 

 Tevékenysége nyomán az ember a vágyódás emberévé válik. Olyan emberré tehát,  

akinek csak egy törekvése és vágya van: feloldózzék és Krisztussal legyen!  

 

 1. A látogatás idején a Vőlegény személyében a lélek-menyasszony megkapja az Igét, 

és ölelő karjaiban a bölcsességet és a szent szeretet édességét. Isten teljesíti szíve vágyát, bár 

ez a földön mindig csak részleges, és rövid ideig tart. De mégis óriási öröm ez a lélek számára. A 

lélek szenved, amíg a testben él, és vágyva várakozik arra a találkozásra, amikor majd 

megláthatja Istent teljesen, úgy, amint van! A mennyben látja majd Istent a szemlélődés 

boldogságában, és akkor szabad lélekkel követheti az isteni Vőlegényt, akárhová megy.  

 

 2. A lélek egyesülése Istennel témában nézzük másodszor az egyesülés titkát! Ez az 

egyesülés mindig rövid ideig tart. Jézus mondja: Elmegyek, de majd visszajövök hozzátok (Jn 

14, 28). De ugyanakkor azt is mondja: „Rövid idő, és már nem láttok. Ismét rövid idő, és majd 

viszontláttok” (Jn 16, 16) ,14?. Ó milyen rövid, és mégis milyen hosszú ez a rövid idő! Milyen 

sokáig kell Reá várni!  
 (Énekek énekéről szóló 74. beszéd 4. rész).  

 

 Várakozni kell tehát csendben, Isten után epekedő megtisztult lélekkel, hogy az 

ölelésben egyesülhessen a lélek Istennel! A lélek-menyasszony egész eddigi lelki életi útján a 

tisztulásban dicsőségessé vált. Ezt a dicsőséges menyasszonyt a Mennyei Atya magával eggyé 

olvasztja. Értelme már nem gondol magára, akarata nem magára vagy a felebarátra, ez a boldog 

lélek-menyasszony csak egyet tud, gyönyörködve mondja: Bevezetett engem szobájába a nagy 

Király! (Én 1, 4; 3, 4). Ott a menyasszony isteni Vőlegénye szerelmes ölelésében édesen alszik, 

de a szíve virraszt. Tudniillik a lélek ebben az édes nyugvásban, az igazság titkaiban fürdik. 

Vagy ha magához tér, akkor boldogan gyönyörködik emlékeiben. Ott olyan titkokat látott, és 

kimondhatatlan dolgokat hallott, amelyet az ember nem tud elmondani. De ahogyan a Zsoltáros 

mondja: az egyik nap elmondja a másiknak az igéit, illetve el lehet mondani a bölcsességet a 

bölcsek között (vö. Dán 2, 21), és szabad közölni a lelkieket lelki emberekkel.  

 (Az alázatosságról szóló beszéd 28. része).  

 

 Szent Bernát az egyesülés szent titkáról, a lelki élet legmagasztosabb tényéről, tehát az 

Énekek énekéről szóló beszédében ad magyarázatot. Azt mondja: „Ezt az éneket azért nevezem 

az Énekek énekének, mert ez minden más ének gyümölcse (?? köhögés) Ezt csak az isteni 

kenet?? taníthatja, és egyedül a tapasztalat képes megtanulni. A tapasztalásban részesedő 

vizsgálatba merüljenek bele, a még járatlanok égő vággyal óhajtsák! Nem azt, hogy 

megismerjék, hanem hogy megtapasztalják. Ez ugyanis nem a száj beszéde, hanem a szív 

ujjongása. Nem az ajkak csengése, hanem az öröm éneklése. Nem hangok harmóniája, hanem 



az akaratok egybecsendülése. Nem hallható, mert nem e-világi tereken hangzik. Csak az hallja, 

aki énekli, és akinek énekli (vö. Jel 22, 17), … ahogyan a Vőlegény és a menyasszony hallja ezt. 

Lakodalmi ének ez, a lelkek tisztaságos, örvendező ölelését zengi, az érzület egyetértését és a 

kölcsönös szeretet egybecsendülését. Ez az égi házasság a Mennyei Vőlegénnyel.  

 (Énekek énekéről szóló 1. beszéd 11-12. szakasz).  

 

 3. Harmadszor nézzük magát az egyesülést! Hogyan valósul meg az isteni Úr és a 

választott lélek-menyasszony között? 

 A lélek-menyasszony megvallja: Szeretlek! Szerelmem hajszol Utánad. Tudom, hogy 

Te Király vagy, és az igazságot szereted (Zsolt 98, 3-4). Könyörög, követeli: Csókoljon meg 

szájának csókjával! (Én 1, 2).  

 (Énekek énekéről szóló 9. beszéd 1-2. rész).  

 

 Ezekben az áradó szavakban a menyasszony szinte kilép önmagából, önmaga fölé 

emelkedik az extázisba. Elragadtatásban szólal meg, tudniillik a szemlélődés elragadtatásában.  

 (Énekek énekéről szóló 52. beszéd 4-5. szakasz).  

 

 a) Hol van a helye ennek a szemlélődésnek? – kérdezi Szent Bernát. Van hely, ahol 

Istent igazi nyugalmában láthatjuk. Ez nem a bíró helye, nem is a tanító helye, hanem a 

Vőlegényé. A nyugalom szobája. De jaj, milyen ritkák és rövidek ezek a pillanatok! Szent 

Bernát bíztat: „Kérd, hogy adja meg neked az áhítat Világosságát!” Tehát az egészen világos 

nappalt, a lélek szombati nyugalmi napját! Most már kitágult szívvel futhatsz az Úr parancsainak 

útján, úgy, hogy most már nagy édességgel és gyönyörűséggel teszed azt, amit korábban lelked 

keserűségével vagy kényszerből tettél. A szombatnapi pihenés boldogsága és derűje Isten 

városának a jellemzője. 

(A születésről szóló 1. beszéd 10. szakasz).  

 Az Istennel való egyesülés elragadott békés és nyugodt ünnepi világában a menyasszony 

is elragadottan és áradozva szólítja meg Vőlegényét, Krisztust: „Te vagy az Atya visszfénye és 

képmása. Milyen bájos vagy nekem! Látogatásod sötétségemben fényességet hintett. Milyen 

szép vagy, dicsőség Királya!”  

 (Énekek énekéről szóló 45. beszéd 9. szakasz).  

 

 b) Milyen tehát a lélek-menyasszony számára az Istennel való egyesülés?  

Szent Bernát elmondhatatlannak, közölhetetlennek mondja ezt. Néha mégis beszél róla, 

például így: „Az isteni Vőlegény balját a menyasszony feje alá helyezi (Én 2, 6), hogy keblén 

pihenjen és szunnyadjon. Megéli a lélek-menyasszony: „Uram, jó nekünk itt lennünk!” (Mt 17, 

4). Azt mondja: Szép vagy, kedvesem, de szép vagy! Akár a galambok, olyanok a szemeid (Én 1, 

15). Itt félrevonul a királyi méltóság, itt a szeretet arat diadalt. Mint egykor Mózes – aki 

Istennel úgy beszélt, mint barát a barátjával –, éppen úgy most meghitt beszélgetés folyik az 

isteni Úr és a lélek-menyasszony között. A szeretet közös forrásából merítik kölcsönös 

szeretetüket, és dédelgetik egymást. Egyikből is, másikból is méznél édesebb szavak repülnek 

egymás felé. Bájosan szerető pillantások szállnak. Ezek a szent szerelem jelei. A Vőlegény a 

menyasszonyt, kedvesét szépnek mondja, és újra csak szépnek. Mindezt Tőle viszonozva is 

hallja. Nem üres ismételgetés ez, hanem a szeretet megerősítése. 

 (Énekek énekéről szóló 45. beszéd 1. szakasz). 

 

 4. A szerelem párbeszéd. Ez a negyedik a lélek egyesülésének az imaszakaszában. 

Amikor az isteni Ige azt mondja a lélek-menyasszonynak: Szép vagy, és őt kedvesének hívja, 



ezzel a menyasszonyába bátorságot önt, hogy higgye: szeretik őt! A lélek-menyasszony is 

állítja: Ő meg viszontszereti az isteni Igét, és szépnek mondja, szereti  

őt, és szívéből igaz szeretet árad Feléje. Szívének belsejéből és érzéseinek legmeghittebb 

szavaival annál hangosabban és tüzesebben kiáltja: „Szeresse őt ez az isteni Ige!” Minél előbb 

ismeri fel, hogy az isteni Ige inkább szeret, minthogy ő legyen a szeretett lény. Tudja, hogy az 

isteni Ige a szeretetben megelőzi.  

 (Énekek énekéről szóló 45. beszéd 10. szakasz).  

 

 5. A lélek egyesülése Istennel ima ötödik gondolata: A király kívánja szépségedet (Zsolt 

44, 12).  

 Miben áll a lélek szépsége? Talán abban, amit tisztességnek mondunk. A tisztesség a 

lelkiismeretben van, mert az a lélek dicső ragyogása, a lelkiismeret tanúságtétele. Az ilyen lélek 

szemérmes, szerény, félénk a bűnnel szemben, óvatos a kísértések idején. Zárkózott 

mindennel szemben, ami a lelkiismeret dicsőségét elvenné. Boldog az a lélek, aki a mennyei 

ártatlanság, a szűzies tisztaság ékességébe és fehérbe öltözött. Ezáltal dicsőséges hasonlóságot 

nyert nem a világhoz, hanem az isteni Igéhez, Aki az örök élet ragyogása, Isten lényének 

visszfénye és képmása (vö. Zsid 1, 3). A menyasszony tehát felékesített szépségben áll a király 

előtt, aki viszont kívánja tündöklő szépségét. Azt a szépséget, amellyel a lélek-menyasszony 

immár az isteni Igéhez hasonló. Ebben a szépségbe öltözött lélekben semmi másnak sincsen 

már helye, csak Isten Világosságának, vagyis az isteni Igének!  
 (Énekek énekéről szóló 85. beszéd 11. szakasz).  

 

 6. A Jegyes menyegzője. Ez az Isteni Igéjéhez való teljes hasonulás olyan magaslatra 

emeli a lélek-menyasszonyt, hogy ebben a magasságban már bátorságot kap, és a menyegzőre 

gondolhat. Miért merészeli ezt gondolni? Mert minél hasonlóbbnak látja magát isteni Urához, 

annál alkalmasabb erre a lelki házasságra. Ez a kifejezés – Isten és a lélek közötti házasság – 

furcsa szóhasználat. De a lélek ujjongó boldogsággal már a lelki szerelem menyegzős éneket 

zengi. A lélek már nem tudja magát egyedül elképzelni, és az isteni Igével, vagyis a végtelen 

Istennel egynek érzi magát. A lélek-menyasszony ebben az imaszakaszban érzi, hogy már 

alkalmas a menyegzőre az Igével, a végtelen Istennel. Emberi értelemben ezek a szavak csak 

sejtetik valamelyest azt a valóságot, amit az isteni Ige és a lélek-menyasszony kapcsolatáról 

mondhatunk.  

 

 7. Isten az emberben, és az ember Istenben van!  Ami Istent és az embert illeti – mivel 

saját akaratuk és lényegük van, és ebben különböznek egymástól, és távol vannak egymástól –

Vagyis egyiknek a másikban való létezése csak egészen sajátos értelemben lehetséges. 

lényegükben nem olvadnak egybe, hanem az akaratuk olvad eggyé. Ez a megegyezés köztük az 

akarat közössége és a szeretet harmóniája. Boldog egyesülés, ha ezt magadban 

megtapasztalod. De semmi, ha ezt az egyesülést a Szentháromság egységével hasonlítod össze. 

Olyan mondja ezt, aki már megtapasztalta: Jó nekem Istenhez tartoznom (Zsolt 72, 28). Igazán 

boldogság, ha teljesen hozzá ragaszkodsz, ha hozzátapadsz!  

 Ki ragaszkodik tökéletesen Istenhez? Csak az, aki mint Isten szerelmese marad 

Istenben, és fordítva. Az ember Isten szerelmeseként vonja magába Istent. Ahol tehát Isten és 

az ember teljességgel ragaszkodik egymáshoz, és csak egészen bensőséges és kölcsönös 

szeretetben és egybeolvadásban történhet, akkor bátran mondhatom: Isten lakik az emberben, és 

ember Istenben!  

 (Énekek énekéről szóló 71. beszéd 10. szakasz).  

 



 Tehát Szent Bernát világosan tanítja: Isten és a lélek kapcsolata nem más, minthogy 

mindkettőnek akarata teljesen megegyezik. Ez lényegében tehát azt jelenti: a lélek akarata 

beleolvad az isteni akaratba. Közös az akaratuk és közös a szeretetük. 
 

 8. Kedvesem az enyém, és én az övé!  

 Isten és a lélek szent kapcsolatában ujjongó öröm és mélységes szeretet él. A fölséges 

Isten nem szégyellte, hogy a száműzetésben élő lélekkel egyességre lépjen tehát itt a földi 

tereken élő választottjával, és Feléje egy szenvedélyesen szerelmes vőlegény érzéseivel 

közeledjék. Ez az isteni Vőlegény mérték nélkül szeret. Ez a mondat Szent Bernátnak egy 

klasszikus tanítása: Isten mérték nélkül szeret!  

 Ha a lélek-menyasszony az isteni Vőlegény figyelmét és vágyakozását úgy veszi igénybe, 

mintha sajátja lenne, azt mondja: A kedvesem az enyém, én az Övé vagyok (Én 2, 16). A 

menyasszony mondja: reám tekintett. A századok és világok gondját intéző Isten az Ő 

szerelmesére tekintve pihen meg. Bizony, mert a menyasszony a választottak egyháza, akiről 

Szent Pál apostol mondja: Mindent megtesz a választottakért (2 Tim 2, 10). Ki kételkedhet 

abban, hogy Isten kegyelme és irgalma vár az Úr szentjeire, és az Ő látogatása a 

választottaira. 
 (Énekek énekéről szóló 68. beszéd 1-2. szakasz).  

 A szeretetnek micsoda egybeolvadó egysége lehet ott, ahol ekkora bátorság szólal meg: 

Kedvesem az enyém, és én az Övé. Micsoda fölség és erő lehet a tiszta szívben, a jó 

lelkiismeretben, és a képmutatást nem ismerő hitben. Micsoda bizalom él a lélek-

menyasszonyban, aki azt meri mondani: Én vagyok az Övé! A menyasszony én vagyok.  

 

 9. Mindenki számára lehetséges ez az imakegyelem! 

 Szent Bernát hallatlan bizakodással és bizalommal mondja ki: Istennek a lélek-

menyasszonnyal való menyegzője mindenki számára megvalósulhat. Tehát ne veszítsük el a 

reménységünket, ne essünk kétségbe! A lélek rá tud találni önmagában a megbocsátásra, 

Isten irgalmára, és ez reményt ad neki. A reményből nemcsak új élet támadhat, hanem ez arra 

is felbátorítja, hogy kívánhatja magának az isteni Igével való menyegzőt, hogy Istennel belső 

szövetségre lépjen! Hogy merje a szeretet édes igáját együtt hordozni az angyalok 

Királyával!  
 (Énekek énekéről szóló 83. beszéd 1. szakasz).  

 

 10. Hogyan lehetséges ez?  

 Az Igével való hasonlóság alapján lehetséges ez a tökéletesség a lélek-menyasszonyban, 

amely arra készteti, hogy még mélyebb titokra is törekedjen. Az a hasonlóság fűzi a lélek-

menyasszonyt szent házasságban az isteni Igéhez, amelyet a természeténél fogva már úgyis 

hasonló lélek az Ő akaratával is tanúsít akkor, amikor az Igét úgy szereti, mint ahogyan ez az 

isteni Ige szereti őt. Ha tehát tökéletesen szeret, akkor jön létre a házasság.  

 Mert van-e nagyobb gyönyörűség, mint ez a hasonlatosság? Kívánhatunk-e jobbat az 

ilyen szeretetnél? Már nem éred be emberi vezetéssel, hanem te magad járulsz oda az isteni 

Igéhez, én lelkem. Állandóan az Ige közelében maradsz. Minden ügyedben az Igétől kérsz 

baráti tanácsot és eligazítást. Amit értelmed kigondolni képes, vakmerő vágyad elérheti 

benned. Igazi szövetség ez, lelki és szent házasság.  

 Szövetség? Kevés ez a szó. Ölelés ez, teljes átölelés, amelyben ketten ugyanazt akarják, 

és ugyanazt nem akarják. A kettő egy lélek lesz!  

  



 Végül Szent Bernát a menyasszonynak a szeretettől átitatott világát rajzolja meg. A 

menyasszony minden más érzéstől elszakadt, egyedül és egészen Ura szerelmének adja át magát. 

Az a feladata: Szerelmét szerelemmel viszonozza, mert ha egész magát kiárasztja is a 

szeretetben, mi ez a szerelem forrásának örök áradásához képest?  

 Valóban nem egyforma bőséggel árad a szeretet a szerető menyasszony és az isteni 

Vőlegény között. Mi következik ebből? Talán hiábavaló lenne a menyasszony vágyakozása, 

epekedő sóhajtozása, szerelmes lángolása? Nem így van. Mert ha a teremtmény kevésbé is 

szeret, csak szeressen egész lényéből! Ahol az egész van, ott semmi sem hiányzik. Hogy a 

menyasszony ilyen nagyon szeressen, és a Vőlegény ne kevésbé szeresse őt, csak úgy lehetséges, 

ha kettős egyetértésükből teljes értékű és tökéletes házas szövetség jött már létre. A kettő 

nem egy testben, hanem egy lélekben kapcsolódik össze, ahogyan Szent Pál mondja: Aki az 

Úrral egyesül, egy lélek Vele (1 Kor 6, 17).  

 (Énekek énekéről szóló 83. beszéd 1-6. szakasza).  

 

 A lélek-menyasszony tehát elfelejt mindent, és csak egyedül az Ő Urával akar lenni! 
Mint a tiszta-életű madár, amelyről a próféta beszél (Én 1, 9), maga fölé emelkedik, a 

magányban isteni Urával van. Az angyalok Urának menyasszonya lett, és Istenhez 

ragaszkodik. Vele lett egy lélek! Elfelejti népét is, és atyjának házát is, amikor megéli: Isten az 

ő szépségét kívánja. Kerüli a nyilvánosságot, visszavonul, hogy gyengéden iránta érző 

Vőlegényével legyen. Elszakad mindentől, nem testben, hanem lélekben, érzéseiben, 

szeretetében, lelkében.  

 (Énekek énekéről szóló 40. beszéd 4. rész).  

 

 Így tanít az isteni Vőlegény. Elmondja: Kereshetjük az isteni Urat, hogy boldogan 

élvezhetjük Őt! Ehhez a nagy alázatosságot és a Mennyei Atya akaratának készséges 

elfogadását is meg kell tanulnunk! Csak akkor lesz méltó a lélek, hogy az Igét fogadja 

magába. Az isteni örök Szót, amelyet az Atya mond ki, aki az Atyában létezik. Immár őbenne is 

van, mert így tetszett az Ige Atyjának, a lélek Vőlegényének, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak, 

Aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten – fejezi be Bernát.  

 (Énekek énekéről szóló 85. beszéd 14. szakaszában).  

 

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

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 


