
RUYSBROECK (1293-1381.)
Ruysbroeck, a Osodálatos, Brüsszel mellett született. Ka
nonok nagybátyja neveli, pap lesz, majd 1343-ban két
szentéletil társával elvonul a világtól Groenendael-be
(Zöld-völgy). Misztikus szemlélődésbentölti életét, hírneve
egyre nagyobb lesz, csodák történnek körülötte. Az Egy
ház 190B-ban hivatalosan is megengedte tiszteletét, mely
évszázadokon keresztül mit sem veszített erejéből.

Ruysbroeck flamandul írta misztikus könyveit, me
lyekben a legmagasabb életszentség felé vezérli a lelkeket.
Leghíresebb munkái a "Lelki nász drágakövei", "Az örök
üdvösség tükre," "Erények könyve." Az elsőt Maurice Mae
tertinek is lefordította. A Saint-Paul de Wisques-i (Belgi
um) bencések nemrégen fordították le összes müoeit
franciára öt kötetben.

Mint a méh . . .

Nézzétek a bölcs méhet és utánozzátok híven. Egység a
lakása a hozzá hasonlók összességében, s ha házából ki
repül, a viharnál jobban szereti a nyugodt és derült időt,

amikor a nap ragyog; és virágról virágra röpköd, min
denhová, ahol édes mézét megtalálhatja. De nem pihen
meg hosszabban egyik virágon sem, a szépség és édesség
nem ejti rabul; mézet és viaszt zsákmányol, vagyis azt,
ami édes, s ami világosságot ad, majd visszatér lakásába,
hogy munkája eredményes legyen.

A bölcs ember követi a méh példáját: okosan, figyel
mesen, tudatosan megpihen minden ajándékon és édessé
gen, mely örömére szolgál, megpihen az Istentől ajándé
kul kapott javakon. És a szeretet a bensőséges figyelem
fúlánkjával felszippantja a javak és vigasztalások sokfé
leségét. De hosszabb ideig nem pihen meg egyik virágon
sem, s megrakodva kegyelemmel és dícsérettel, visszatér
a közösségbe, mert ott akar megpihenni és Istennel együtt
lakni az idők végezetéig.

Az alázatosság.

Ha az ember önmagába mélyed és szeretettől izzó
szemmel mered Isten végtelen nagyságára és hűségére,

ha lényegére, szeretetére, szeretetének bizonyítékaira
gondol; s ha ezután saját magára tekint, megszámolja:
hányszor bántotta meg a végtelen és hűséges Urat, -
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olyan méltatlankodással és önmegvetéssel fordul önmaga
felé, hogy minden borzadályt elégtelennek érez. Nincs
megvetés, melynek mélysége kielégítené. Érzi, hogy a
megvetés, melyet érdemel, nagyobb minden elképzelhető

nél. Különös csodálkozás fogja el amiatt, hogy nem tudja
magát elég mélyen megvetni, és megzavarodik, ha erői

nek meggyöngülésére gondol. Ebben az összekavarodott
ságban, legjobb, ha Istennek, Urának és Barátjának
mondja el panaszát, hogy önmegvetésének ereje elhagyja
s nem taszítja olyan mélyre, amint azt megérdemelné.
Ekkor majd megnyugszik Isten akaratában, ráhagyatko
zik az összes teremtménnyel, és a bensőséges lemondás
ban megtalálja az igazi, legyőzhetetlen, tökéletes békét,
melyet nem zavar meg semmi. Mert olyan szakadékba
vetette magát, ahová senki sem megy utána.

A Szeretet vihara.

Nyáron néha egyszerre két vad szél kerekedik, s
egymást ostromolja; azután mennydörgés és villámlás
következik, jég vagy eső, sőt olykor súlyos károkat okozó
zivatar is. Valami ehhez hasonlót figyelhetünk meg ab
ban a vad és heves szeretetben, mely az ember szellemét
oly magasra emeli, hogy az Úr Szellemével egyesülhet.
A szeretet érintkezésbe hozza őket egymással, egész lé
nyük és erejük kölcsönösen hivogatja és csalogatja egy
mást. Az ész ilyenkor megvilágosodik és ragyogni kezd,
mindörökre meg akarja tudni, mi a szeretet s meg akarja
ismerni azt az érintkezést, mely mozgásba és forrásba
hozza a szellemet; a vágy pedig lángragyúl s igyekszik
megtapasztalni és megízlelni mindazt, amibe a felvilágo
sodott értelem behatolhat. Ebből támad a szellemben a
szeretet vihara és a nagy nyugtalanság.

Közben a szerető szellem észreveszi, hogy minél töb
bet kap, annál többet akar még elnyerni; de a szeretet
fergetegét és hevét, mely mind erősebben lángol és forr
benne, nem lehet lecsillapítani és a kölcsönös, állandóan
megújított érintkezés újabb szeretet-vihart támaszt.
Mennydörgésszerű robaj hallatszik, a szeretet tűze föl
villan, mint olvadt fémből a szikra, vagy az ég lángoló
villáma. A villám egészen az érzékekig lehatol, s ami csak
él az emberben, mind az egyesülés után törekszik, oda,
ahol a szeretet érintkezése végbemegy.
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