Pismo sv. Bruna – Bratom v Kartuziji
1. Svojim bratom, nadvse ljubljenim v Kristusu, pošilja brat Bruno pozdrav v Gospodu.
Ko sem iz podrobnega ter ljubeznivega poročila našega presrečnega brata Landuina izvedel, kako se z
neuklonljivo doslednostjo dr‘ite vaše pametne in res pohvalne discipline; pa slišal tudi o vaši sveti ljubezni
in o nepopustljivi vnemi za neokrnjeno krepostnost, je moj duh vzvaloval od radosti v Gospodu.1 Zares se
radujem ter vzneseno hvalim in zahvaljujem Gospoda; zraven pa grenko vzdihujem. Radujem se, kajpak,
spričo vedno obilnejših sadov vaših vrlin;2 sebe pa ob‘alujem ter se sramujem, ker se ne premaknem iz
zanikrnega poleganja v bedi svojih grehov.
2. Veselite se torej, predragi bratje, svoje srečne usode in velikodušne milosti Bo‘je do vas. Veselite se,
ker ste utekli mnogoterim nevarnostim in polomijam v burjah tega sveta. Veselite se, ker ste dosegli
spokojni in varni pristan v odmaknjeni luki, kamor si mnogi ‘elijo priti; mnogi drugi se kajkrat zaletijo v to
smer, na cilj pa ne pridejo. Mnogi so jo pa ‘e u‘ivali, a potem bili iz nje pahnjeni, ker nobenemu ni bila
dana milost od zgoraj.
Zato, bratje, bodite trdno uverjeni: kdorkoli je to vrednoto ‘e kdaj okusil, pa jo potem na ta ali oni način
zapravil, bo to obžaloval do konca, če mu je količkaj do zveličanja duše.
3. O vas, preljubi bratje laiki, pa pravim: »Moja duša poveličuje Gospoda«3, ker mi je pred očmi veličina
njegovega usmiljenja nasproti vam,4 kot mi je sporočil vaš prior, ki vas kot oče nadvse ljubi; zelo je ponosen
na vas in poln veselja.5 Tudi jaz se veselim: kajti mogočni Bog vam, četudi neveščim črkovanja, z lastnim
prstom zapisuje v srca6 ne le ljubezen do svoje svete postave, marveč tudi njeno poznavanje. Z dejanjem
namreč dokazujete, kaj ljubite in kaj poznate, s tem da izkazujete pravo poslušnost – z vso pazljivostjo in
prizadevnostjo. Poslušnost je namreč izpolnjevanje Bo‘jih zapovedi, ključ in pečat celotne duhovne
discipline; nikdar je ni brez vaje v poni‘nosti ter izredne potrpe‘ljivosti; in vedno jo spremlja čista ljubezen
do Gospoda ter pristna bratska ljubezen. Zato je očitno, da modro obirate tako sladki, življenja polni sad
Svetega pisma.
4. Vztrajajte torej, bratje, na mestu, kamor ste dospeli, in se kot kuge ogibajte nezdrave druščine bahave
peščice laikov, ki raznašajo svoje pisarije ter vam prišepetavajo reči, ki jih sami ne razumejo 7 niti ne ljubijo,
saj jim oporekajo z besedami in ravnanjem. Brezdelni in potepuški menihi8 so: obrekujejo vse, ki so dobri
redovniki; domišljajo si, da zaslu‘ijo hvalo, ako jemljejo čast pohvalnim; njim pa je mrzka poslušnost in
sleherna disciplina.
5. Brata Landuina sem hotel zaradi njegovih hudih in pogostnih napadov bolezni zadr‘ati pri sebi. Toda
ker meni, da brez vas nima ne zdravja ne veselja niti nobene ‘ivljenjske koristi, v to ni privolil. S potokom
solzá in s ponovnim zdihovanjem, češ da se mu hoče k vam, mi je spričeval, koliko mu veljate in s kako
popolno ljubeznijo vas vse obdaja. Zategadelj nisem uporabil nobene prisile, da ne bi ranil njega ali pa vas,
ki ste mi nadvsè dragi zavoljo vaših kreposti.
Zatorej vas kot brate resno opominjam ter pokorno pa vztrajno prosim: Dejavno razodevajte dragoceno
ljubezen, ki jo gojite v srcih do njega, vašega priorja ter nadvsè dragega očeta, s tem da mu ne‘no in
previdno poskrbite, kar mu je potrebno spričo njegovih raznovrstnih bolezni. Ako se ne bo strinjal s to vašo
človekoljubno slu‘bo, pa rajši izpostavil v nevarnost zdravje in ‘ivljenje, kot da bi v čem popuščal v strogi
telesni disciplini, je treba to kratkomalo odkloniti. Morda ga je sram, da bi se on – prvi v redovni skupnosti
– znašel v tej stvari na repu; ali se boji, da bi zaradi njega kateri od vas postal ohlapnejši ali mlačnejši, česar
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se po mojem mnenju nikakor ni treba bati. Da ne boste ob to milostno prilo‘nost, vam v tej edini točki
dovoljujem, da nastopate namesto mene z bratsko ljubeznijo. Smete ga spoštljivo primorati, da sprejme,
kar ste mu oskrbeli v prid njegovemu zdravju.
6. Glede mene vedite, bratje: mojemu hrepenenju po Bogu se pridru‘uje edinole ‘elja priti do vas ter
vas videti; pa jo bom, kadar utegnem, z bo‘jo pomočjo tudi izpolnil.
Pozdravljeni!
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