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Sanctus Caesarius Arelatensis

Epistola II

Caesarius episcopus
minimus omnium servorum Dei
famulus,
Caesariae sanctae sorori
abbatissae,
vel omni congregationi suae
in Christo aeternam salutem

Кесарије епископ,12
најмањи међу свим служитељима
Божијим,
својој светој сестри игуманији
Кесарији
и свом њеном сестринству,
вечно спасење у Христу

1. Vereor, venerabiles in
Christo filiae, ne, dum vobis pro
conser v and a quiete vel pud ic it ia
rustico imper itoque sermone ali
quid praesumo suggerere, apud
illos qui nesciu nt qua nta sit vir

1. Имајући смелости, часне
кћери у Христу, да вам се обратим
мојом простом беседом и неве
штим саветима о чувању тиховања
и скромности, бојим се да ће ме
они који не познају силу истинске
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Свети Кесарије (c. 470–542), архиеп
 ископ Арла од 502. године. Око 490. је дошао у
манастир Лерин. Имао је значајну улогу у црквеној администрацији Светог Гала, a уз по
моћ Аларика II и Теодора Великог je успео да оствари захтев Арла да буде архиепископско
седиште Галије. Помогао је да се осигура осуда полупелагијанства на сабору у Оранжу 529.
године. Многи модерни теолози му, сасвим неосновано, приписују велику збирку канона
познату под називом Statuta Ecclesiae Antiqua. Био је познат као проповедник и значајан
број његових проповеди је сачуван до данас; многе од њих су засноване на делима рани
јих писаца. Такође је саставио два монашка правила, једно краће за монахе и једно дуже
за монахиње; поред тога што показују утицај Касијана и монашке традиције Лерина, ипак
највише дугују Правилу Светог Августина. О Кесаријевом животу је писао Свети Кипријан
Тулонски заједно са још неколико Кесаријевих других ученика. Празнује се 27. августа.
2
Превод дајем према критичком издању Œuvres monastiques I, издање латинског тек
ста са преводом на француски и комплетним уводом A. de Vogüé, OSB и J. Courreau, OSB,
Sources Chrétiennes 345, Paris: Éditions du Cerf, 1988, 294–337. Грађу за коментаре сам
црпео из поменутог издања. Служио сам се и француским преводом предложеног писма
из истог издања, као и енглеским преводом у: Caesarius of Arles: Life, Testament, Letters, при
редио и превео William E. Klingshrin, Liverpool: Liverpool University Press, 1995, 129–139.
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tus verae char itat is notam videa r praesumpt ion is inc ur rere. Ego
enim, licet peccator um meor um sim conscius, et vestrae pur itat is
non sim ig nar us, praesumo tamen tepidus admonere fer ventes, len
tus et neg ligens inc itare currentes, lang uidus san is consil iu m dare,
et in via remanens ad aeternae vos pat riae desider iu m provocare.
Et quia sec undum sanc tum vot um vestrum frequent ius vos visita
re non valeo, hanc admon it iu nc ulam, in qua etia m ant iquor um Pa
trum capit ula pauca inser ui, et arid itatem sensus mei quasi viror um
for t iu m amoen itate cond iv i, cum perfecta char itate curav i sincer i
tat i vestrae ad vicem praesent iae meae pia hum il itate transmit tere.
Sed hanc praesumpt ionem, sic ut dix i, ipsi mih i char itas inger it, qu
ae timere non nov it.
Et ideo rogo vos, venerabiles fil iae, ut aud ac iae meae ven ia m
dantes, quaec unque suggessero, pat ienter et ben ig ne suscipiat is, et
consulentes rustic itat i vel verec und iae meae, qualemc unque exhor
tat ionem mea m secret ius releg ite, null i alii tribuentes, ne cujuscun
que erud itae aures rustic issim i sermon is nostri asper itate fer ia nt ur.
Nos enim; Deo propit io, licet nih il sin istrum de vestra conversat io 
ne sanc tissima sent ia m, tamen propter mult iplices laqueos inim ic i,
de quo dic it ur: cui sunt nom ina mille, mille nocend i ar tes, propter
ill ius ergo venenosas astur ias, et malebland as conc upiscent ias, san
ctam vestram conscient ia m qual ibuscunque etsi tepid is ser mon ibus
admonemus; et licet minus idonei bellatores, ar ma vobis spir ital ia
cont ra ig n itas sag it tas diabol i prov idemus.
2. Gaudete ergo et exsultate in Christo, venerabiles fil iae, et
grat ias ill i jug iter uberes agite, qui vos de tenebrosa saec ul i hujus
conversat ione ad por t um quiet is et rel ig ion is at t rahere et provocare
dig nat us est. Cog itate jug iter unde existis, et ubi per ven ire mer ui
stis. Rel iquistis fidel iter mund i tenebras, et lucem Christi fel ic iter
videre coepistis. Contempsistis libid in is incend iu m, et ad castitat is
ref riger iu m per ven istis. Res puistis gulam, et abstinent ia m eleg i
stis. Repud iastis avar it ia m atque lu x ur ia m, et char itatem ac mise
ricord ia m tenuistis. Et qua mv is vobis usque ad exit um vitae non
deer it pug na, tamen Deo donante sec ur i sumus de vestra victor ia.
Sed rog o vos, vener abiles fil ia e, ut qua nt um estis sec ur ae de
praeter it is, tant um sit is soll ic it ae de fut ur is. Omn ia enim crim in a
vel pecc at a cito ad nos rev er t unt ur, si non quot id ie bon is oper ib us
ex p ug n ant ur. Aud ite apos tolum Pet rum dicentem: Sobrii estote
et vig il ate, qui a advers ar iu s ves ter diab olus tanq ua m leo rug ie ns
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љубави (1. Јн. 4, 18) оптужити за дрскост. Јер, иако сам свестан сопствених
грехова и ваша ми чистота није непозната, ипак имам смелости – ја млаки
човек – да подучавам ревносне душе; иако сам тром и немаран, имам сме
лости да подстичем оне који хитро трче; иако сам слаб, имам смелости да
пружам савете постојаним душама; иако још увек заостајем на путу, имам
смелости да у вама подстичем жељу за вечном отаџбином. Будући да нисам
у стању да вас чешће посећујем, у складу с вашим светим жељама, побри
нуо сам се са савршеном љубављу и побожним смирењем да, уместо мог
присуства, вашој чистоти пошаљем ово мало подсећање, у које сам унео не
колико поглавља древних отаца и тако бљутавост мојих запажања такорећи
зачинио укусом ових живих источника. Ипак, као што рекох, управо ме ова
љубав која не зна за страх подстакну да учиним речено.
Због тога вас молим, часне кћери, да ми опростите на смелости, те
стрпљиво и благонаклоно примите све што ћу предложити. Такође, из об
зира према мојој простоти и збуњености, молим вас да у тајности изнова
ишчитавате моју поуку онаквом каква јесте и не дајете је другима како се
слух учених људи не би повредио највећом простотом моје беседе. Јер,
иако ми, благодаћу Божијом, не видимо ничег погрешног у вашем нај
светијем начину живота, ипак због многих замки непријатеља – о ком
је казано да има „хиљаде имена и хиљаде лукавстава“3 – и његове отров
не пакости и његових преварних ласкавих пожуда, ми вашу свету савест
опомињемо овом нашом, иако млаком, беседом. Без обзира на то што
сам неподесан ратник, ипак вас наоружавам духовним оружјем против
пламених стрела ђавола (Еф. 6, 16).
2. Радујте се, дакле, и веселите у Господу, часне кћери, и непрестано
Му приносите изобилна благодарења, јер Он вас је удостојио избавити из
овог туробног света и призвати у мирну луку монашког живота. Непреста
но се сећајте одакле сте избављене и где сте заслужиле доспети. У вери сте
напустиле таму овог света и у срећи почињете да сагледавате светлост Хри
стову. Презреле сте пламен пожуде и до окрепљујућег прибежишта чедно
сти доспеле. Одбациле сте прождрљивост и изабрале уздржање. Одбациле
сте среброљубље и раскош, те пригрлиле љубав и милосрђе. И иако ваша
борба неће бити окончана све до краја вашег живота, ипак сам сигуран у
вашу победу уз Божију благодат.
Ипак, молим вас, часне кћери, да се бринете о будућности као што сте
биле обазриве у прошлости. Јер, ако сваког дана не побеђујемо добрим де
лима, сви наши преступи и грехови се опет брзо враћају на нас. Послушајте
апостола Петра који каже: „Будите трезвени и бдијте, јер ваш противник ђа
во иде около као лав који риче тражећи кога да прождере“ (1. Пт. 5, 8). Јер,
3

Цитат долази од римског песника Вергилија и његовог епа Енејида (VII. 337–338).
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aliq ue m dev or ar e quaer ens circ uit (I Pet r. V). Qua nd iu in hoc cor
por e viv imus, die noct uq ue Chris to adjutor e vel duce cont ra dia 
bolum rep ug nemus.
Sunt enim aliqui, quod pejus est, neg ligentes et tepid i, qui de so
lo Christian itat is vocabulo glor ia nt ur, et putant quod ill is suff ic iat
vestem mutasse, et rel ig ion is tant um habit um suscepisse, nescien
tes illud prophet ic um: Fil i accedens ad ser v it utem Dei sta in justit ia
et timore, praepara animam tua m ad tentat ionem (Eccli. II, 1). Nec
sentent ia m Psalm istae considerantes: Propter verba labior um tuo 
rum ego custod iv i vias duras (Psal. XVI, 4). Et illud quod Apostolus
dix it: Per mult us tribulat iones opor tet nos int rare in reg num coe 
lor um (Act. XIV, 22). Vestes enim saec ulares deponere et rel ig iosas
assumere hujus horae momento possumus; mores vero bonos jug iter
ret inere, vel cont ra maledulces voluptates saec ul i hujus qua nd iu vi
vimus Christo adjutore laborare debemus; quia non qui coeper it, sed
qui perseveraver it salv us erit (Matth. X, 22).
3. In prim is erg o omn is anim a qua e rel ig ionem ser v ar e des i
der at, gul ae conc up is cent ia m vinc er e, ebriet at em vit ar e tot a fid ei
vir t ut e cont end at, et ita temp er at um conv iv iu m in mens am me
diet at e abs tinent ia e deb il it et ur, nec per del ic iar um abund ant ia m
lu x ur ia prov oc et ur. Dei nd e, abject a sup erb ia, cui Deu s res is tit,
prof und ae hum il it at is jac ia t fund ament a; inv id ia m vel ut vip er e
um venen um det es tet ur ac fug ia t; ling ua m ref renet; det ract io 
nem quas i venen um res pua t; verb a otios a nec ips a prof er at, nec
ab alio prol at a aur ib us sui s lib ent er adm it t at; ves timent or um ha
bit um nec nim is abject um, nec nim is pomp os um, aut per ic ulos e
eleg ant em hab er e cons ues cat.
Lect ionem aut ips a freq ue nt iu s leg at, aut leg ent is verb a to
ta pect or is avid it at e sus cip ia t; de div in is Script ur ar um font ib us
jug it er aqua m sal ut is haur ia t; ill am utiq ue de qua Dom in us dic it:
Qui cred it in me, f lum in a de vent re ejus f lue nt aqua e viv ae (Joan.
VII, 38). De par ad is i etia m f lor ib us, hoc est, sanc tar um Scrip
tur ar um sens ib us, anim a sanc ta se jug it er orn ar e cont end at; ex
ips is pret ios as marg ar it as aur ib us sui s ind es inent er app end at; ex
his ann ulos et dext ral ia, dum exerc et oper a bon a, comp on at: ibi
vulner um med ic ament a, ibi cas tit at is arom at a, ibi comp unc tion is
holoc aus ta req uir at.
Quae vero rel ig ionem in immac ulato et puro corde conser v are
desiderat, aut nunqua m in public um, aut cer te non nisi pro grand i
et inev itabil i necessitate proced at; fam il iar itates viror um, qua nt um
potest, rar ius habeat: ita tamen, ut quot ies necessitas viros vidend i
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све док пребивамо у овом телу морамо се дању и ноћу, уз Христову помоћ
и вођство, опирати ђаволу.
Нажалост, доиста постоје извесни немарни и дрски људи који се хва
ле пуким хришћанским именом, који сматрају довољним што су проме
нили своју одећу и само навукли монашко рухо, те не знају за ову про
рокову реч: „Сине мој, ако желиш служити Господу, стој у праведности
и страху, те приправи душу своју на искушење“ (Сир. 2, 1); нити знају за
ову изреку псалмопојца: „Ради речи уста Твојих ја сачувах путеве тешке“
(Пс. 16, 4); нити оно што апостол говори, наиме: „Да нам ваља кроз ве
лике невоље ући у царство небеско“ (Дап. 14, 22). Наравно да у тили час
можемо одложити световну одећу и навући на себе монашко рухо; али,
да останемо у добром настројењу и боримо се против преварних слатких
пожуда овог света све до краја нашег живота, то можемо учинити само уз
Христову помоћ. Јер, неће бити спасен онај који је тек ступио на пут, него
„онај који истраје до краја“ (Мт. 10, 22).
3. Нека се, дакле, свака душа која жели да сачува монашки живот нај
пре читавом снагом своје вере присиљава да савлада жељу за прождрљи
вошћу и избегава пијанство. Исто тако се треба држати умерене хране и
скромне трпезе како њена плот не би била раслабљена од превеликог уз
држања, нити била побуђена на раскош због изобиља задовољстава. Тада,
након што је одбацила од себе гордост којој се Бог противи (Јак. 4, 6), душа
треба да положи темеље дубоког смирења; она треба да презре завист и од
врати се од ње као од змијског отрова; и треба да чува свој језик и одбаци
оговарање као да се ради о отрову; она не треба да изговара испразне речи,
нити добровољно да слуша како их други изговарају (Мт, 16, 23); такође,
она треба да се привикне на одећу која није ни претерано изношена, ни
претерано свечана или неукусно елегантна.
Требало би да се бави или редовним читањем, или да се с трепетним
срцем посвети слушању речи које се гласно читају. Треба непрестано да
захвата воду спасења из источника божанских Писама, ону воду о којој го
вори Господ: „Ко верује у мене, из његова тела ће потећи реке живе воде“
(Јн. 7, 38). Света душа треба непрестано да се труди да се украшава рајским
цвећем, то јест мислима Светог Писма; и свој слух непрекидно треба да
украшава светописамским драгоценим бисерима (Мт. 13, 14); и из Писма
треба њима да придружује прстење и наруквице испуњавања добрих дела;
и овде треба да тражи мелеме за своје ране, те миомирис чедности и жртве
свеспаљенице покајања.
Она која жели да сачува монашки живот у неокаљаном и чистом срцу,
не треба никада да излази ван, осим у крајњој и неизбежној потреби. Она
мора, колико је то могуће, да има што мање пријатељстава с мушкарци
ма; међутим, онолико колико је нужно да гледа или поздравља мушкарце,
13
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aut salutand i exeger it, ipsi videa nt ur quos aetas et vita sanc ta com
mend at; sed ipsi, ut dix i, rar ius; et non diurna, sed brev issima cum
ill is colloc ut io habeat ur. Juvenes vero aut nunqua m aut diff ic ile vi
dea nt ur. In fam il iar itate vero assidua nec laic i unqua m nec rel ig iosi
suscipia nt ur; qua m rem non solum fem inae de vir is, sed etia m vir i
de fem in is obser v are contend ant, si integ ram pur itatem castitat is
custod ire desiderant.
Nec dic at aliq ui s: Suff ic it mih i cons cie nt ia mea. Dic at sibi qu
is que quo d sibi plac uer it, mis er a et sat is odibil is Deo est exc us at io
ista, quae mag is de impudent ia qua m de cons cie nt ia bon a proced it.
Nam qua ndo prim a fam il iar it as aut vir i cum fem in a, aut fem in ae
cum vir o ess e coep er it, sat is ver ec und a et sanc ta ess e cog nos cit ur,
qui a subt rah it in prim is diab olus mach in ament a sua, donec, pau
lat im ass idua fam il iar it ate cres cente, inter amb os inim ic am nut ri
at amic it ia m.
Call idus enim hostis fac it illos sibi inv icem par vo tempore de
ser v ire sine ulla tit illat ione libid in is, sine ullo dispend io castitat is:
et ita illos falsa sec ur itate circ umven it, ut eos quasi in bland a tran
qui ll itate velut duas nav ic ulas producat in alt um; et dum se putant
esse sec uros, nec jejun ior um quasi remor um adjutor iu m pet unt, nec
vig il iar um gubernac ulum quaer unt; cumque eos sec uros fecer it, in
se ipsis elidens subita illos tempestate demerg it, et in vuln if icos im
plex us impingens, simul uno ict u mor t if icat. Tand iu sopit um ig nem
sine ull is flamm is occ ultat, donec duas fac ulas jungens, simul am
bas accend at: sic ex plicat diabolus quod celare antea videbat ur; sic
quasi de simplic i char itate amorem conf lat ill ic it um. In prim is con
tent us est cedere, ut sic valeat amplius occ upare.
Ecce sec ur us est quisque de conscient ia sua, quod cum aliquem
vider it, scand al iz ar i de ipso non possit. Nunquid quomodo consci
ent ia m sua m nov it, sic voluntatem alter ius videt? Ecce tuus oculus
aliu m simplic iter videt, et for te ille te crudel iter conc upiscit. De tua
castitate gaudes, et de illius ruina non times? Si enim tu te nim i
um fam il iarem praebuer is, alter ius conc upiscent ia m nut ris; etia msi
ipsa non pecces, aliu m tamen perdes; et erit tibi causa etia m sine
causa, ut te libido mac ulet aliena. Nol ite, quaeso vos, nol ite quibu
scunque aut occasionem dare, aut fam il iar itatem tribuere, ne for te

14

Свети Кесарије Арлешки, Писмо монахињама

она треба да гледа само оне који су препоручени својим годинама и светим
начином живота; па чак и њих, као што сам већ рекао, треба да виђа рет
ко; такође, разговор с њима не сме се продужавати, већ бити веома кратак.
Младиће уопште не треба да виђа или сасвим ограничено. Она никада не
треба да склапа блиска пријатељства с лаицима, нити с другим монасима.
Ако желе да сачувају савршену чистоту своје чедности, тада се у погледу ре
ченог на опрезност морају присиљавати не само жене у свом односу према
мушкарцима, него и мушкарци у свом односу према женама.
И нека нико не говори „Довољна ми је моја савест“, јер свако говори
себи самом оно што му годи. Овакав изговор је сасвим бедан и мрзак у
очима Божијим пошто он више произлази из бесрамности, него из добре
савести. Јер, кад мушкарац на почетку склапа пријатељство са женом или
жена с мушкарцем, ово се пријатељство чини сасвим умереним, па чак
и светим, будући да ђаво најпре уклања своја лукавства све док, мало по
мало, блиско пријатељство не узрасте до „штетне блискости међу њима“.4
Јер, лукави ђаво им неко време допушта да се посвете једно другом без
икакве страсти или губитка чедности, те их лажним осећајем сигурности
тако обмањује да их изводи на морску пучину попут две лађице у некој
слаткој пријатности; и док верују да су безбедни, они не траже помоћ у
постовима, који су попут весла, нити у бдењима, која су попут кормила. И
кад им је пружио осећај сигурности, ђаво их окреће једно против другог и
потапа у изненадној бури, „те их присиљава на опасне загрљаје и једним
ударцем усмрћује. Он сакрива ватру која тиња без пламена све до тренут
ка кад две бакље сједињује у заједничкој распаљености. Тако ђаво олаба
вљује оно што је тобоже раније чувао постојаним, те из очевидне невине
љубави ствара еротску похоту. И тада се најпре повлачи како би касније
могао задобити још више места“.5
Ето како је сваки човек миран у својој савести кад се нађе пред савешћу
другог, сматрајући да се нико не може саблазнити због ње. Но, види ли он
вољу другог човека као што познаје сопствену савест? Заиста, твоје око с
простотом посматра другог човека, док он можда опако жуди за тобом. Ра
дујеш се својој чедности и не плашиш се његове упропашћености? Јер, ако
се покажеш превише блиском, ти ћеш потхранити његову похоту. Чак иако
сама не чиниш грех, ти ћеш ипак упропастити другог, па ћеш без икаквог
повода постати разлог његове жеље да те обешчасти.6 Стога вас молим да
никоме не дајете повода, нити се понашате на присан начин, будући да не
Псеудо-Кипријан, De singularitate clericorum, 19. Овај спис је настао при крају
трећег века као критика ондашње праксе заједничког живљења свештеника и монахи
ња на једном месту. Прави аутор је до данас непознат.
5
Псеудо-Кипријан, De singularitate clericorum, 19.
6
Псеудо-Кипријан, De singularitate clericorum, 11.
4
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cujuscunque conc upiscent ia in vos male succensa alibi inc ipiat qua
erere quod in vobis non pot uit inven ire.
4. Sed forte dic it aliqua: Sec ura sum de conscient ia mea. Absit
ut hoc de ore relig ioso proced at. Jam enim cec id it, qui de sua vir
tute conf id it. Libid inem si Christo adjuv ante desideras vincere, fa
mil iar itatem debes ref ugere. Cer t issime nover it quod qui ind ig nam
fam il iar itatem non sprever it, aut se, aut aliu m cito perdet. Sed for te
dic it aliquis: Ideo fam il iar itatem non fug io, quia volo habere quod
vincam, adversar iu m meu m cupio tenere capt iv um. Vide ne con
tra te adversar ius inc ipiat rebellare, vide ne te ducat capt iv itas ista
in capt iv itatem. Aud i Apostolum dicentem: Fug ite for n icat ionem (I
Cor. VII, 15). Cont ra rel iqua vit ia opor tet nos omn i vir t ute resistere,
cont ra libid inem vero non ex ped it te pug nare, sed fugere. Esto ergo
libid in is fug it iv us, si vis esse castitat is pug nator egreg ius.
Sed quod dix i dil igenter at tend ite. Qua ndo aliquis stimul is libi
din is inc itat ur, Christo adjuv ante pug net qua nt um praev alet cont ra
se, quia non habet quo possit fugere. Si qua ndo vero per alter ius
soc ietatem oppor t un itatem voluptat is diabolus subm in istrat, ipsam
fam il iar itatem, qua nt um praev alet, ut supra dix i, anima sanc ta re
fug iat; ac si aliqua ndo aliquis in se ipso tentat ur, sibi Deo adjuv ante
resistat; qua ndo per alic ujus soc ietatem vel lev i conc upiscent ia tit il
lat ur, quasi ser pentem venenat um qua nta potest celer itate ref ug iat.
5. Sed ut haec omn ia ser v are possimus, abstinent ia m rat ionabi
lem teneamus, quia vera est ill ius sanc tissim i vir i sentent ia: Prout
cont inuer is vent rem, ita et venenosos mot us ejus. Hum il itatem eti
am nostram qua nt um possumus conser vemus; non enim diu car
nis integ ritas ser v at ur, ubi animus tumore superbiae cor r umpit ur.
Praec ipue si et irac und iae flamma frequent ius surg it, castitat is et
virg in itat is flores cito consum it.
Casta enim et Deo devota anima non solum ext raneor um, sed
etia m parent um suor um assidua m fam il iar itatem, aut ad se ven i
end i, aut ipsa ad eos ambuland i habere non debet: ne aut quod non
opor tet aud iat, aut quod non ex ped it dicat, aut quod castitat i potest
esse cont rar iu m videat. Si enim vasa quae Ecclesiae offer unt ur, et in
sacro altar io ponunt ur, sanc ta ab omn ibus appellant ur, et nefas est
ut de ecclesia postmodum ad domum laicam revocent ur, aut usibus
human is aptent ur; si tantam dig n itatem habent vasa, quae nec in
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чија похота – кад је једном злочесто распаљена према вама – може почети
другде да тражи оно што у вама није могла пронаћи.
4. Међутим, можда ће нека жена казати „Сигурна сам у своју савест“.
Овакве речи не треба да излазе из монашких уста. Јер, већ је пала у грех
она која се узда у своју врлину. Ако желиш уз помоћ Христа да надвладаш
пожуду, онда треба да избегаваш присност. Нека свака монахиња која не
избегава срамотну присност, сасвим поуздано зна да ће убрзо погубити се
бе саму или неког другог. Но, можда ће неко опет казати „Не избегавам
присност пошто хоћу да остварим победу над неком страшћу, те желим да
потчиним свог противника“.7 Зато пази да се противник не побуни против
тебе. Пази да те ово исто заробљавање не одведе у ропство. Послушај апо
стола који говори: „Избегавајте блуд“ (1. Кор. 6, 18)! Против других порока
се морамо борити свим нашим силама. Но, против пожуде нема користи
од борбе, већ треба бежати. Због тога бежи од пожуде ако желиш да будеш
изабрани борац за чедност.
Добро пази на ово што сам рекао. Док нека монахиња живи сама
и узбуђује се налетима пожуде, тада она мора, уз помоћ Христа, да се
бори против себе саме свим својим силама с обзиром на то да не може
побећи од себе саме. Ипак, кад ђаво пружи праву прилику, захваљујући
присуству другог човека, света душа треба да бежи од такве присности,
као што сам горе већ рекао, онолико колико је то у њеној моћи. Дакле,
ако је нека монахиња искушана сама собом, она се мора одупрети себи
уз Божију помоћ. С друге стране, ако је подстакнута чак и најмањом по
жудом због пријатељства с другим човеком, она мора што је брже могуће
да бежи од ње као од змијског отрова.
5. Међутим, како бисмо били у стању да сачувамо све речено, потреб
но је чувати разборито уздржање, јер доиста су тачне речи оног најсветијег
човека: „Ако управљаш својим стомаком, онда ћеш управљати и својим по
жудама“.8 Сачувајмо, дакле, истинско смирење, колико је то у нашој моћи:
јер целомудреност плоти не може се дуго чувати кад је ум искварен нади
мањем гордости. И ако се притом пламен гнева често подиже, он брзо про
ждире плодове чедности и девичанства.
Јер, чедна и Богу посвећена душа не треба да избегава честе сусрете
само са странцима, него и са својим сродницима, било да они долазе код
ње или да она одлази код њих; наим
 е, она може чути нешто непристојно,
или рећи штогод непримерно, или видети нешто што може наштетити ње
ној чедности. Јер, сасуде што се доносе у цркву и постављају на најсветији
Псеудо-Кипријан, De singularitate clericorum, 9, 18.
Изреке Секстове, 240; на грчком ова изрека гласи: ὡς ἂν γαστρὸς ἄρξῃς, καὶ
ἀφροδισίων ἄρξεις.
7
8
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tellect um possunt habere nec sensus, putas qualem dig n itatem apud
Deu m habent omn ia ad ipsius imag inem procreata? Sic ut ergo vasa
sanc ta human is usibus ser v it ura nec possunt nec debent de eccle
sia revocar i, sic rel ig iosum quemqua m non opor tet, non decet, non
ex ped it parent um suor um mult is obligat ion ibus implicar i, aut quo 
rumc unque ext raneor um pern ic iosa fam il iar itate constring i.
6. Illud ante omn ia admoneo, ut aemulat ion is malum quasi ve
nenum vipereu m fug iat is; et ita inter vos char itat is dulced inem con
ser vet is, ut vobis inv icem per sanc ta colloquia med icamenta spir i
tal ia praeparet is. Sunt enim, quod pejus est, aliquae quae qua ndo
se par iter jung unt, mag is sibi, det rahendo, vel cont ra praepositas
murmurando, vulnera fac iu nt, qua m spir ital ia med icamenta com
ponunt. Vos vero, sanc tae ac venerabiles fil iae, si aliqua m videt is
pusillan imem, consolat ionem impend ite; si superbientem, hum il i
tat is med icament um appon ite; si irac und am vider it is, ref riger iu m
pat ient iae min istrate.
Si nobiles natae estis, mag is de rel ig ion is hum il itate qua m de
saec ul i dig n itate gaudete; et sic ter renam substant ia m dispensate,
ne unde spir itales pennas bene et cito tribuendo habere potestis,
aliquid vobis reser v ando aut tard ius erogando, carnales compedes
habeat is. Terrena namque substant ia si tard ius erogat ur, animae
pennas quasi visco ill igare cog noscit ur, quia ver um est illud quod
script um est: Imped imenta mund i fecer unt cos miseros. Si qua ve
ro pauper fuit, antequa m rel ig ionem sanc tam assumeret, Deo de
bet grat ias agere, qui illam mund i ist ius fac ultat ibus noluit ill igare.
Multos enim, quod pejus est, ita suae fac ultates ligatos tenent, ut ad
aeternam pat ria m red ire non possint. Vos vero jam etia m in hoc sa
ec ulo Christo propit io fel ices estis, quae fac ultates simul et volupta
tes saec ul i ist ius non solum corde, sed etia m cor pore contempsistis.
Tenete ergo manus in arat ro, et nol ite res picere ret ro. Et quia
in tect um jam perfect ion is ascendere mer uistis, non vos inde depo
nant saec ul i ist ius voluptates. Mementote uxor is Loth, quae ret ro
res pic iens versa est in stat ua m sal is (Gen. XIX, 17).
Nunqua m jurament um, nunqua m maled ict um de virg in is ore
proced at. Non solum cor pora, sed etia m cord a vestra omn i soll ic it u
dine custod ite, propter illud quod script um est: Omn i custod ia ser
va cor tuu m (Prov. IV, 23). Et illud quod Dom inus in Evangel io dix it:
De corde enim exeu nt cog itat iones malae (Matth. XV, 19). Si enim in
corde nih il male cog itat ur, quidquid sanc tum est ex ore profer t ur;
quia, sic ut script um est: Ex abund ant ia cord is os loquit ur (Matth.
XII, 34). Hoc enim ling ua proferre consuev it, quod ex off ic ina cor
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олтар сви називају светим сасудима, те је погрешно касније их уклањати
из цркве и носити у дом лаика, или их користити за неку другу људску по
требу; ако, дакле, такво достојанство имају неразумни и нечулни сасуди,
запитај се какво достојанство у очима Божијим има душа која је створена
према Његовом лику! Дакле, као што свети сасуди не могу нити треба да
буду уклањани из цркве како би послужили људским потребама, тако је не
подесно, непогодно и неблаговремено за монахе да буду уплетени у много
бројне везе са својим сродницима или да се необичном присношћу везују за
странце, ко год они били.
6. Пре свега, подсећам вас да бежите од зла зависти као од змијског
отрова и да сачувате међу собом слаткоћу љубави, те припремате духовне
мелеме једна другој у вашим светим разговорима. Нажалост, постоје изве
сне жене које при сабрањима више воле да наносе ране потцењујући једна
другу или гунђају против својих старешина, него да припремају духовне ме
леме. Али ви, свете и часне кћери, ако видите да је нека сестра раслабљена,
пружите јој утеху; видите ли да је горда, примените мелем смирења; видите
ли да је гневна, принесите јој спокојство стрпљења (1. Сол. 5, 14).
Ако потичете из племенитог рода, тада се више радујте због смирења
монашког живота него због световног достојанства. Раздајте своје земаљско
благо тако да се нећете везивати плотским оковима остављајући ишта за
себе или га раздајући прекасно, будући да можете задобити духовна крила
раздајући га брзо и лако. Јер, ако су земаљска богатства прекасно раздеље
на, она знају као лепилом свезати духовна крила. Јер, истина је оно што је
написано: „Препреке овог света их учинише беднима“.9 Ако је нека од вас
била сиромашна пре него што је прихватила свето монаштво, она треба да
благодари Богу што је није свезао богатствима овог света. Нажалост, много
је оних који су тако чврсто привржени своме богатству да се не могу вра
тити својој вечној отаџбини. Ипак, ви сте већ сада, благодаћу Христовом,
срећне у овом веку, ви што сте презреле богатства и задовољства овог света
не само у свом срцу, него и у свом телу.
Због тога држите своје руке на плугу и не осврћите се назад (Лк. 9, 62).
И пошто сте већ заслужиле да се успнете на сами врх савршенства, задовољ
ства овог света вас неће свући доле. „Сетите се Лотове жене“ (Лк. 17, 32),
која се „обазрела натраг и постала стуб од соли“ (Пост. 19, 26).
Никаква заклетва, никакво проклињање не сме никада да излази из уста
девице. Немојте чувати само своја тела, већ и своја срца с пуном пажњом,
с обзиром на то да је написано: „Изнад свега чувај срце своје“ (Прич. 4, 23),
те да је Господ у Јеванђељу рекао како „из срца излазе зле помисли“ (Мт. 15,
19). Јер, ако ништа зло не помишљате у свом срцу, све што изађе из уста ва
9

Visio Pauli, 40.
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dis conscient ia min istraver it. Et ideo si ex ore vult is bona proferre,
semper in corde quae sanc ta sunt cog itate.
7. Sic lect ion i et med itat ion i debet is inc umbere, ut ante omn ia
etia m man ibus possit is aliquid exercere, sec undum illud quod Apo
stolus ait: Qui non operat ur non manducet (II Thess. III, 10); prae 
cipue tamen usque ad horam ter t ia m lect ion i vacare consuescite, et
mel iorem diei par tem sanc to oper i ded icate. Orat io vestra ita cum
silent io proced at ex corde, ut vix aud iat ur in ore: nam qui alta voce
orare voluer it, et sibi et alter i mult um nocet, dum per sua m gar r ul i
tatem alter ius mentem ab orat ione sanc ta et sacra sus pend it.
In ipsis oper ibus quae man ibus fiu nt, saec ular ia et pomposa
adjumenta, quae non util itat i, sed van itat i ser v iu nt, fastid ite atque
contemn ite, ut etia m in ipsis terren is possit is quidquid sobrietat i et
honestat i conven it exercere. Mult i enim quod in mor ibus dil ig unt,
hoc etia m in oper ibus suis ostendunt. Praeparant sibi ornamenta
saec ular ia saec ulum dil igentes, et voluptat i ser v ientes vel lu x ur iae.
Vobis vero, quibus mundus cruc if ix us est, nih il sit commune cum
tal ibus; sed omn ia ornamenta quibus ad lu x ur ia m caro compon i
tur, velut inim ica et cont rar ia, a vestro proposito res pua nt ur. Sunt
enim, quod pejus est, qui pro van itate saec ul i ist ius plus student
terren is cupid itat ibus operam dare qua m lect ion i div inae insiste
re: dum volunt strag ula pulc hra, et picta tapet ia, plumar ia etia m
et rel iqua his sim il ia cum ingent i sumpt u et superf lua ex pensa ad
oculor um libid inem praeparare, nescientes illud quod Dom inus per
Joa nnem evangel istam clamat et dic it: Nol ite dil igere mundum, ne
que ea quae in mundo sunt, quon ia m omne quod in mundo est, con
cupiscent ia carn is, et conc upiscent ia oculor um, et saec ul i ambit io
est (I Joan. II, 5). Quid prodest virg in i integ ritatem cor por is custo
dire, si oculor um conc upiscent ias noluer it evitare!
8. Sunt etia m nonnullae quae etia m de fac ultat ibus suis majo
rem par tem parent ibus, et for te div it ibus, qua m pauper ibus dare
volunt; et non cog itant quod dum ill is substant ia m sua m ad lu x u
ria m tribuu nt, se aeterna mend ic itate consumunt. Sed dic it aliquis:
Ergo des picere debeo parentes meos? Absit ut nos dicamus quod pa
rentes tuos non debeas honorare. Quomodo potest fier i ut parentes
praed icemus non amandos, qui inim icos dic imus dil igendos? Ama
parentes tuos qua nt um potes; et, si casti sunt et honesti, honorem
ill is semper impende, et de fac ultat ibus tuis aliqua ill is pro tui me
mor ia munuscula derel inque. Tot um vero quidquid est majus atque
util ius usque in finem saec ul i prof ut ur um pauper ibus tribue, ut
eleemosynae tuae usque ad diem jud ic ii per ref riger ia pauper um
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ших биће свето, будући да Свето Писмо каже: „Уста говоре оно чега је срце
пуно“ (Мт. 12, 34). Наиме, уста имају обичај да говоре оно што савест при
према у радионици срца. Дакле, ако желиш да произносиш добре ствари из
својих уста, помишљај у своме срцу само оно што је свето.
7. Треба да се присиљавате на читање и молитву, и то на такав начин
да се поврх свега можете бавити неким рукодељем, у складу с апостоловом
изреком: „Ако неко неће да ради, нека и не једе“ (2. Сол. 3, 10); нарочито се
навикавајте да направите места за читање до трећег часа и бољи део дана
посветите овом светом делу. Молитва ваша треба тако тихо да происходи из
срца да се једва чује на вашим уснама. Јер, она која жели да се моли гласно,
може веома сметати себи и другима пошто својом многоглагољивошћу уда
љује ум њене ближње од свете и тајне молитве.
У оним делањима што их чините као рукодеље, гледајте да презрете и
одбаците свечане и светске хаљине, које ничему не користе него служе та
штини, те тако чак и у овим земаљским пословима можете учинити оно што
пристоји умерености и пристојности. Многи, наиме, у својим посведневним
пословима откривају ствари које вреднују у свом животу. Нека они који љу
бе овај свет, те који служе задовољству и раскоши, припремају себи самима
светске украсе. Али ви, за које је свет распет, не требате имати ничег зајед
ничког са овим украсима, већ треба да уклоните све украсе који истичу плот
зарад раскоши, будући да су они непријатељски и неускладиви вашем начи
ну живљења. Јер, нажалост, постоје неки који зарад светске таштине више
времена посвећују испуњењу светских жеља него духовним читањима, који
због ужитка гледања, те уз велике трошкове и излишна расипања, желе да
праве раскошне и скупоцене тепихе, украшене таписерије, везове и друге
сличне ствари, не знајући шта је Господ рекао и објавио кроз јеванђелиста
Јована: „Не посвећујте љубав свету и ономе што је на свету. Јер све што је на
свету, грешна чулна пожуда, пожуда очију и разметање земаљским благом,
није од Оца, него од овога света“ (1. Јн. 2, 15–16). Од какве је користи деви
ци да сачува целомудреност тела, ако не жели да избегава искушења која
настају од гледања?
8. Такође, има неких жена што већи део свог богатства желе да дају срод
ницима, који су можда већ богати, пре него сиромашнима; оне и не поми
шљају да ће у раздавању свог богатства на раскошну употребу својим сродни
цима осудити себе саме на вечно сиромаштво. Али, нека ће рећи: „Зар треба,
дакле, да презрем своје сроднике?“ Не дај Боже да кажемо да треба да пре
зреш своје сроднике! Зар можемо проповедати да не треба волети своје срод
нике пошто сами говоримо да треба љубити чак и своје непријатеље?! Љуби
своје сроднике онолико колико можеш, а ако су они непорочни и поштени,
онда им увек исказуј почаст и остави им неки мали дар од твог богатства како
би те се сећали. Ипак, главни део богатства, тј. његов његов већи и вреднији
21

Теолошки погледи / Theological Views LI (1/2018)

transea nt ad reg na coelor um. Quod minus deder is parent ibus tuis,
poter unt sibi ipsi postmodum prov idere, poter unt laborare; quod ti
bi minus pro miser icord ia praeparaver is, illo saec ulo nunqua m po
ter is inven ire. At tamen si sunt aliqui parentes pauperes, ut vict um
aut vestit um suff ic ienter habere non possint, mercedem apud Deu m
habebis, si ill is unde possint sustentar i tribuis.
Vent ur i enim sumus ante tribunal aetern i jud ic is; et si bene egi
mus, fel ic iter aud iemus: Ven ite, bened ict i, perc ipite reg num, quia
esur iv i et sit iv i (Matth. XXV, 34). Et post pauca: Qua nd iu fec istis
uni ex min im is ist is, sine dubio pauper ibus, mih i fec istis (Matth.
V, 40). Non dix it: Ven ite et perc ipite reg num, quia parent um ve
stror um div it ias vestris div it iis cumulastis, quia ill is unde lu x ur i
arent ur in saec ulo dim isistis. Non hoc utique dix it; sed illud quod
in Evangel io commemorat, quod et per Prophetam ante praed ixerat:
Dispersit, ded it pauper ibus (Psal. CXI, 9). At tend ite, quaeso: Disper
sit, inquit, ded it pauper ibus. Nam et dives ille de quo in Evangel io
leg imus, quod induebat ur pur pura et bysso (Luc. XVI, 19), frat res
suos div ites derel iquit, sed ille postea gut tam ref riger ii in inferno
ardens quaesiv it, et inven ire non pot uit.
Vos vero, sanctae et Deo dig nae animae, tot um spir it ualiter agite,
et cui consecrastis animas vestras, ipsi offer te, imo redd ite substan
tiam vestram. Dig num est ut a vobis accipiat terrena, qui praeparat
aeterna. Ipse a vobis accipiat terrenam substant iam, qui vobis cont u
lit virg initat is coronam. Vos autem illi amplius debit rices estis, qui
bus ded it ut illum, qui est immaculat us Ag nus, quocunque ier it sequi
possit is. Sequit ur quidem Christum caetera fidelium mult it udo, non
quocunque ier it, sed quousque pot uer int. Poenitentes enim et conju
gatae possunt per alias justit iae vias sequi Christum; cum in virg i
nitat is decorem praeced it, non habent quid faciant ut virg ines sint.
Vos vero, sanctae filiae, sequimini eum tenendo perseveranter quod
vov istis ardenter.
9. Iter um atque iter um, sanctae et Deo dicatae animae, rogo, et
cum omni humilitate ad conservanda virg initatis praemia consilium
dare praesumo, ut familiaritatem incong ruam a vobis vel a vestris ani
mis totis viribus repellere laboretis. Longe satis, longe sit pestis ista et
lues quam inordinata familiaritas jaculat ur. Non est in hac societate
securitas, quae collisionem patit ur velut a quibusdam fluctibus turbu
lentis. In hac familiaritate non habitat amica concordia, quae non nisi
discordantes inimicitias creat. Nam ad conservandam sanctae relig io
nis dignitatem, sing ularitas mag is quam inordinata familiaritas testis
sanctissima est.
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део, раздај сиромашнима како би га употребљавали до краја света. Тако ће
твоја милостиња на Судњи дан доспети до Царства небеског због олакшања
које си пружила сиромашнима. С друге стране, твоји сродници могу касније
сами стећи оно што им ти ниси дала. Јер, после нећеш бити у стању да прона
ђеш оно што ниси за себе задобила милостињом у овом свету. Ипак, ако имаш
неке сроднике који немају довољно хране или одеће, примићеш награду од
Бога будеш ли им пружила нешто што ће им помоћи у невољи.
Сви ћемо, наим
 е, изаћи на суд пред вечног Судију; и ако смо се добро
владали, тад ћемо срећни зачути речи: „Ходите благословени и наследите
царство, јер бејах гладан и жедан“ (Мт. 25, 34–35) и тако даље; а затим и
ово: „Уколико учинисте једном од ове моје најмање браће“ – без сумње си
ромашнима – „мени учинисте“ (Мт. 25, 40). Он није рекао: „Ходите и насле
дите царство, јер сте својим богатством увећали богатство својих сродника
и омогућили им да живе у раскоши света“. Он свакако није ово казао, већ
оно што је напред рекао у Јеванђељу и оно што је раније рекао кроз проро
ка: „Просу, даде убогима“ (Пс. 111, 9). Зато вас молим да обратите пажњу:
„Просу“, каже, „даде убогима“. Није казао „богатима“, „расипницима“ или
„онима који љубе овај свет“. Јер, богаташ – о ком читамо у Јеванђељу да
„беше обучен у скерлет и свилу“ (Лк. 16, 19) – својој браћи остави благо. Но,
после је тражио барем кап воде како би се расхладио, будући да је горео у
паклу, али је није могао наћи (Лк. 16, 22–28).
Али ви, свете и Бога достојне душе, требате да чините све на духован на
чин; и своје богатство принесите, или још боље вратите, Ономе који је осве
штао душе ваше. Достојно је да Онај који вам припрема вечно благо од вас
прими земаљско благо; да Онај који полаже круну девичанства на ваше главе
од вас прими земаљска добра. Штавише, ви сте му још више дужне пошто
вам је Он даровао да идете за Њим – неукаљаним Јагањцем – „где год Он
иде“ (Отк. 14, 4). Преостала гомила верника не иде за Христом где год Он
иде, већ само онолико колико могу. Покајнице и удате жене могу пратити
Христа на другим путевима праведности, осим на оном на ком Он води пре
ма лепоти девичанства: јер оне не могу постати девице. Али ви, свете кћери,
идите за Њим и истрајно чувајте оно на шта сте се ватрено заветовале.
9. Опет и опет, свете и Богу посвећене душе, у потпуном се смирењу
усуђујем саветовати вас и молити да сачувате предност девичанства, те да
се свим својим силама трудите да удаљите од себе и од ваших душа неподе
сну присност. Нека ова куга и ова пошаст неумесне присности буду сасвим
далеко од вас! „Јер, нема сигурности у оваквој врсти дружења што је бурно
попут немирних таласа. У таквој присности не станује слога пријатељства,
јер оно ствара само несложно непријатељство.“10 Јер, најсветије међу свим
10
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At tende, o anima sancta, et diligenter intellige quanta mala de
inord inata societate nascant ur. Familiar itas enim cujuslibet si fre
quens esse coeper it, non nisi cor r upt ionem seminat, vit ia pullulat,
cupid inem concupiscit, ig nominiam par it, rabiem concitat, por r ig it
fur iam, lasciv iam pascit, pet ulant iam nut rit, casus exaltat, ruinas
aed if icat, ripas erig it, praecipit ia aper it, per iculis nav igat, nauf rag i
is velif icat, perd it ioni gaudet, interit um fovet, conf usionem meret ur,
thesaur izat opprobrium, criminat iones exaggerat, excusat iones in
flammat, et cater vat im simul in fascem glomerat numerosas indag i
nes capt ionum, ac per inf inita dedecora mult iplices mor tes inveniet
in perniciem perd itor um. Tot et tanta sunt mala per niciosae familia
ritat is. Nemo prosternit ur, nisi qui societatem unde per iclitar i possit,
aut diff icile, aut cer te rar ius habere contempser it.
Nam si anima sancta secret um suum custod ire voluer it, et assi
duae familiar itat is malum tota animi vir t ute ref uger it, ipsa sancta
sing ular itas munimen illi inv ict um est sanctimoniae, ex pug nat io for
tis infamiae, for t it ud inis firmitas et lasciv iae pet ulant is inf irmitas,
probitat is praesid ium et improbitat is excid ium, animae victor ia, et
cor por is praeda, liber tas glor iar um et capt iv itas criminum, pronuba
sanctitat is et repud ium tur pit ud inis, sincer itat is ind icium et abolit io
scandalor um, exercit ium conscient iae et evacuat io tota lu x ur iae, pax
secura vir t ut um et ex pug nat io inquieta bellor um, pur itat is culmen et
libid inis carcer, honestat is por t us et ig nominiae nauf ragabilis por t us
(Sic. Cf. col. 1159, lin. 34), virg initat is mater et hostis immund it iae,
lor ica pudor is et spolia probrositat is, mur us incorr upt ionis, discret io
vulgar itat is, integ ritat is dig nitas et for nicat ionis abd icat io, char ita
tis fastig ium et dedecor is praecipit ium, voluntas bonor um oper um et
aff lict io vit ior um, ref riger ium pud icit iae et poena pet ulant iae, acqu
isit io triumphor um et facinor um det rimenta, requies salut is et per
dit ionis exsilium, vita spir it us, et carnis interit us, stat us qualitat is
angelicae et funus humanae substant iae.
10. Haec omnia mala for t iter, Deo adjuvante, et illa quae dix imus
bona feliciter acquirent ur, si ab animabus sanctis familiar itas inor
dinata respuit ur. At tend ite, quaeso vos, animae sanctae, quia inter
omnia cer tamina, quibus semper comes est christiana milit ia, sola
dur iora praelia castitat is, ubi quot id iana pug na est et rara victor ia.
Gravem castitas sor t ita est inimicum, qui quot id ie vincit ur et time
tur; quot id ie, inquam, vincit ur et non desinit provocare. Nemo secu
rus vincit, qui secum pug nat. Per iculosa nav igat io est ubi saepe nau
fragat ur, et cum per iculo transit ur in fluct ibus, ubi mult i mersi sunt,
libid inis. Cupid itas enim cum vincit ur non finit ur.
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сведочанствима о очувању достојанства светог монашког живота јесте са
моћа, а не неумесна присност.
Пази, о света душо, и пажљиво размотри колико је зла рођено из неу
месног дружења! Јер, присност са било ким, посебице ако постане учеста
ла, „само сеје пропадљивост, рађа пороке, смишља пожуду, зачиње срамоту,
распаљује махнитост, побуђује гнев, подстиче разврат, храни необузданост,
изазива несрећу, доноси уништење, преплављује корита, покреће клизишта,
одводи у средиште опасности, плови у дубине бродолома, радује се униште
њу, негује смрт, калкулише забуном, нагомилава скандале, умножава неде
ла, проузрокује изговоре, сабира на гомилу многе преварне замке, те кроз
безбројне срамне ствари доводи до многих смрти и уништења погубљених
душа. Нико не уништава тако многа и тако велика зла опасне присности
осим оне која ретко или никада не тражи друштво што јој наштетити мо
же. Јер, ако света душа жели да сачува своју самоћу и читавом снагом своје
душе побегне од истрајне присности, тада сама света самоћа представља
њену неосвојиву тврђаву светости и храбри напад против срамоте, оснаже
ње постојаности и ослабљење разуздане непостојаности, одбрану доброте и
уништење зла, победу душе и пораз тела, ослобађање славе и заробљавање
недела, пригрљивање светости и одбацивање бешчашћа, доказ уважености
и уклањање саблазни, подвиг уздржања и очишћење од раскоши, постојани
мир врлина и непрестано противљење свакој напасти, узвишеност чисто
те и тамницу пожуде, мирну луку части и бродолом бешчашћа, мајку де
вичанства и противника нечистоте, оружје части и разоружавање нечасти,
преграду непропадљивости и одвајање од гомиле, част целомудрености и
осуду блуда, врхунац славе и свргнуће срама, жељу за добрим делима и од
бацивање порока, олакшање за скромност и казну за раскалашност, стица
ње победа и неуспех недела, починак спасења и изгнање проклетства, живот
духа и смрт плоти, стицање анђелског подобија и уснуће људске природе“.11
10. Сва ова зла се избегавају уз храброст и помоћ Божију, а добра о ко
јима смо говорили радосно су достигнута кад света душа одбаци неумесну
присност. Пазите, молим вас, о свете душе, јер међу свим биткама које во
јује хришћанска војска најтеже су оне за очување чедности, с обзиром на
то да се ратује свакодневно и победа је сасвим ретка. Чедност, наиме, има
одлучног непријатеља ког сваког дана треба надвладавати и ког се треба по
сведневно бојати. Посведневно, кажем, он бива надвладаван, но не престаје
да нас искушава. Нико ко се бори против себе самог не може бити сигуран у
победу. Опасно је пловити онде где има много бродолома, као што је опасно
и пливати у таласима похоте, јер у њој су се многи удавили. Јер, похота се не
окончана њеним надвладавањем. Борбе за чедност су доиста тешке, али су и
награде веће. Пламен који сувише јако пламти брзо сагорева до пепела; но,
11
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Castitatis dura sunt praelia, sed распаљеност тела што прати приста
majora sunt praemia. Flamma quae нак воље се више распламсава, него
nimium flagrat, cito venit ad cine гаси. Нико није сигуран да ће прими
res; incendium vero corporis cum illi ти победничку палму чедности; ме
acquiescitur, accenditur potius qu ђутим, што су веће потешкоће, то ће
am finitur. Castitatis palmam nemo и плодови бити славнији. Ко год за
securus accipit; cui quantum durus рати с природом, тај призива на себе
exitus, tantum gloriosi sunt fruc опасност достојну награде. Отворени
tus. Praemiale sibi periculum indi напади непријатеља се заустављају
cit, qui bellum suscipit cum natura. током ноћи и подухвати лопова су
Hostis publicus pascit in noctibus, опасни само по тами; страст похоте,
latronis insidiae solis grassantur in с друге стране, искушава како но
tenebris; libidinis vero cupiditas et ћу, тако и дању; јер она се не плаши
in noctibus provocat, et in die non краљевских пурпурних хаљина, нити
parcit, nec regum purpuras metuit, дрхти пред дроњцима сиромаха.
nec pannos pauperum perhorrescit.
Због тога се увек држите пода
Ut ergo castitatis praemia et ље од опасне интимности, како би
virginitatis coronam feliciter Deo сте од дарежљивог Бога могле бла
remunerante possitis accipere, pe жено примити награде чедности и
riculosam familiaritatem a vobis венац девичанства. Трчите у вери
semper excludite. Currite fideliter, како бисте трку срећно окончале (1.
ut possitis feliciter pervenire. Et mei Кор. 9, 24). И присетите се мене кад
memores estote, cum in vobis coro ваше неукаљано девичанство буде
nata fuerit immaculata virginitas. овенчано. Ово писмо ће ми пружи
Haec epistola ante tribunal Christi ти оправдање на Христовом суду,
me excusabilem reddet, quia cum јер вам с истинском љубављу и крај
vera charitate et perfecta humili њим смирењем предлажем оно што
tate quod mihi oportebat dicere, et ми беше неопходно да кажем и ва
vobis audire, suggessi. Si quis, qu ма да чујете. Ако нека, не дај Боже,
od Deus non patiatur, obedire ne одбије послушност реченом, то ће
glexerit, erit illi in testimonium; qui постати сведочанство против ње са
vero libenter acceperit, convertetur ме; но, свака која га вољно прихвати
in gaudium non temporale, sed ae нека буде награђена непролазном и
ternum. Vigeatis in Christo, sanctae вечном радошћу! Будите постојане у
ac venerabiles feminae.
Христу, свете и часне жене!
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