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1. De nederigheid van abt Pinufius. Hoe hij zich verborg 

2. Onze aankomst bij hem 

3. Vraag, omtrent bet doel van de boete en het teken van de 
voldoening 

4. Antwoord over de nederigheid van onze vraag 

5. De aard van de boete en het bewijs van de vergiffenis 
6. Vraag: Moet men zich zijn zonden herinneren omwille van 

het berouw? 

7. Antwoord: Hoelang men zich zijn vroegere daden moet 
berinneren 

8. De verschillende boetevruchten 

9. Voor de volmaakten is het nuttig hun zonden te vergeten 
10. That the memory of shameful deeds should be avoided 

11. On the mark of reparation and on the pardon of past 

misdeeds 
12. Waarvoor de boete tijdelijk is en waarvoor zij geen einde 

kan nemen 

 
 

I. DE ABBATIS PINUFII HUMILITATE ET EIUSDEM 

LATEBRA 

 

Praeclari ac singularis uiri  

abbatis Pinufii  

de fine paenitentiae  

praecepta  

dicturus  

magnam materiae partem  

mihi uideor  

amputare,  

si  

humilitatis eius laudem,  

quam  

in quarto institutionum libro,  

qui est  

super instituendis renuntiantibus  

titulatus,  

breui sermone  

praestrinxi,  

lectoris fastidio  

consulens  

hic  

silentio  

praetermittam,  

1. De nederigheid van abt Pinufius. Hoe hij zich 

verborg 

 

Nu ik het onderricht  

van de beroemde en bijzondere  

abt Pinufius  

over het doel van de boete  

uiteen ga zetten,  

zou ik  

mijn onderwerp grotelijks  

te kort doen,  

als ik  

zijn nederigheid niet zou loven.  

Ik heb daarover al  

in het kort  

gesproken  

in het vierde boek van de Instellingen,  

dat  

getiteld is:  

De vorming van hen die aan de wereld verzaken.  

Ik meen evenwel  

dat de zorg om de lezer niet te vervelen  

er mij hier  

niet  

aan moet doen voorbijgaan,  
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cum praesertim  

multi  

illius opusculi notitiam  

non habentes  

in hanc  

possint incurrere  

lectionem  

et  

omnis  

dictorum  

uacillet  

auctoritas,  

si  

dicentis meritum  

subtrahatur.  

 

 

2. hic siquidem  

cum  

haud longe a Panephysi,  

Aegypti ut illic dictum est  

ciuitate,  

abbas et presbyter  

ingenti coenobio  

praesideret  

tantumque  

eum  

omnis illa prouincia  

uirtutum suarum atque signorum gloria  

subleuasset,  

ut  

sibi iam uideretur  

retributione laudis humanae  

laborum suorum  

recepisse  

mercedem,  

timens 

ne  

sibi specialiter inuisa  

popularis fauoris inanitas  

fructum praemii  

uacuaret aeterni,  

occulte monasterium suum fugiens  

ad intima 

Tabennensium monachorum secreta  

contendit,  

ubi  

non heremi solitudiuem,  

non singularis uitae securitatem,  

quam  

etiam inperfecti  

quique  

laborem oboedientiae in coenobiis  

non ferentes  

superba nonnumquam praesumptione  

sectantur,  

sed celeberrimo  

praelegit  

coenobio subiugari. 

 

vooral omdat  

velen  

die dat andere werkje  

niet kennen,  

dit  

in handen  

kunnen krijgen,  

en bovendien  

hebben  

woorden  

minder  

gezag  

als men  

de verdienste van hem die ze gesproken heeft, 

verbergt.  

 

 

Pinufius  

stond als abt en priester  

aan het hoofd  

van een groot cenobietenklooster,  

niet ver van Panephysis,  

een stad in Egypte,  

zoals ik toen al gezegd heb.  

 

Hij was  

in heel die streek  

zeer  

hooggeacht  

om de roem van zijn deugden en wonderen,  

zodat  

het hem voorkwam  

dat hij het loon  

voor al zijn werk  

al ontvangen had  

in de vorm van menselijke lof.  

Vrezend  

dat  

die ijdele volksgunst,  

waaraan hij een bijzondere hekel had,  

hem van de vrucht van de eeuwige beloning  

zou beroven,  

vluchtte hij heimelijk weg uit zijn klooster 

en trok  

naar de afgelegen  

woestenij van de tabennische monniken.  

Daar  

zocht hij niet de eenzaamheid van de woestijn,  

niet de rust van het leven alléén,  

zoals  

soms onvolmaakten  

 

zich in hoogmoed aanmatigen  

te doen,  

omdat ze de last van de gehoorzaamheid in het 

klooster niet verdragen.  

Nee, hij koos  

het juk van het cenobietenleven  

in dat beroemde klooster.  
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3. ubi tamen,  

ne  

ullo  

habitus sui  

proderetur  

indicio,  

indutus ueste saeculari  

multis ut illic moris est diebus  

lacrimans pro foribus  

excubauit,  

atque  

ad omnium genua prouolutus  

post diuturna fastidia eorum,  

qui  

ad explorandum eius desiderium  

in ultima eum iam aetate  

uelut ob panis egestatem conpulsum  

non sincere  

illius propositi sanctitatem  

expetisse  

dicebant,  

tandem  

ut susciperetur  

obtinuit.  

 

ubi  

adulescenti cuidam fratri,  

qui  

hortum susceperat excolendum,  

in adminiculum  

deputatus  

cum  

non solum  

omnia  

quae  

idem praepositus  

imperasset  

uel quae  

iniuncti operis cura  

poscebat,  

cum admiratione  

tam sanctae humilitatis  

impleret,  

uerum etiam  

quaedam necessaria opera,  

quae  

propter horrorem sui  

a ceteris uitabantur,  

ita  

furtiuo per noctem labore  

perficeret,  

ut  

adueniente diluculo  

omnis illa congregatio  

tam utilium operum  

admirans  

ignoraret  

auctorem,  

cumque  

ita  

 

Om niet  

door  

 

zijn kleed  

verraden te worden,  

had hij wereldse kleren aangetrokken  

en meerdere dagen verbleef hij zo  

in tranen voor de poort,  

zoals daar het gebruik is,  

en  

wierp zich aan de voeten van allen.  

Lange tijd werd hij met smaad behandeld,  

want  

men wilde zijn verlangen op de proef stellen.  

Ze zeiden hem  

dat hij op zijn oude dag  

uit verlangen naar zijn dagelijks brood  

en niet om eerlijke motieven  

dit heilig leven  

zocht.  

Uiteindelijk  

verkreeg hij toch  

dat hij werd opgenomen.  

 

 

Hij werd als hulp  

toegewezen  

aan een jonge broeder  

die  

de zorg voor de tuin had.  

 

 

Al  

wat  

zijn meerdere  

hem opdroeg,  

al wat  

de zorg voor het gegeven werk  

eiste,  

volbracht hij  

met een heilige nederigheid  

die de bewondering waard was.  

 

Bepaalde noodzakelijke werkzaamheden,  

die  

door de anderen werden verfoeid  

en gemeden,  

verrichtte hij  

zelfs  

's nacht in het geheim,  

zodat  

's morgens  

de hele gemeente  

zich verwonderde  

dat dat nuttige werk was gebeurd,  

zonder te weten  

wie het had gedaan.  

Toen hij  

zo  
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triennium ferme  

illic  

gaudens  

desideratis  

tam iniuriosae subiectionis  

laboribus  

exegisset,  

accidit ut  

quidam frater eidem cognitus  

ex illis unde ipse discesserat  

Aegypti partibus  

adueniret.   

 

 

4. qui  

cum  

de indumentorum eius atque officii uilitate 

promptissimae agnitionis facilitatem  

diu haesitans  

cohiberet,  

post explorationem manifestissimam  

ad eius genua prouolutus  

primum  

stuporem  

fratribus cunctis,  

dehinc  

prodito etiam nomine,  

quod  

apud illos quoque  

praecipuae sanctitatis fama  

uulgauerat,  

etiam dolorem conpunctionis  

incussit,  

quod scilicet  

tanti meriti et sacerdotii  

uirum  

tam iniuriosis operibus  

deputassent.  

 

 

5. sed  

postquam flens ubertim  

et diabolicae inuidiae  

quasi grauem  

proditionis suae  

inputans  

casum  

ad monasterium suum  

honorifica fratrum custodia ambiente  

perductus est,  

exiguo illic tempore  

demoratus  

rursus offensus est  

ipsis  

honoris sui ac primatus  

obsequiis  

ac furtim conscendens nauem  

ad Palaestinam  

Syriae prouinciam  

transmeauit, 

vol vreugde  

 

bijna drie jaar  

had doorgebracht  

onder de begeerde  

last  

van die vernederende onderwerping,  

gebeurde het  

dat er een broeder die hem kende,  

aankwam,  

uit dezelfde streek van Egypte  

als waaruit ook hij was weggegaan.  

 

 

Deze  

herkende hem onmiddellijk,  

maar de armzaligheid van zijn kleren en van zijn taak 

maakte het hem moeilijk  

en een tijdlang aarzelde hij.  

Doch nadat hij hem nauwkeurig had gadegeslagen, 

was het hem volkomen duidelijk  

en hij wierp zich aan zijn voeten.  

Eerst  

vervulde hij  

alle broeders  

met verbazing,  

maar vervolgens,  

toen hij zijn naam had gezegd,  

die  

ook bij hen  

om de roem van zijn grote heiligheid  

bekend was,  

met verdriet en spijt,  

dat zij  

een man  

van zo grote verdienste en een priester  

met zo een vernederend werk  

hadden belast.  

 

 

Maar Pinufius  

stortte overvloedige tranen  

en schreef  

het ongeluk  

van zijn verraad  

aan de jaloezie van de duivel  

toe.  

Met een erewacht van broeders  

is hij naar zijn klooster  

teruggebracht.  

Daar bleef hij  

een tijdje,  

maar opnieuw stootte hij zich  

aan  

de achting  

om zijn eer en zijn gezag,  

en tersluiks  

nam hij de boot  

naar Palestina, 

provincie van Syrië.  
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ubi  

uelut incipiens atque nouicius  

in illo  

in quo nos degebamus  

monasterii receptus  

habitaculo  

in nostra cellula  

ab abbate praeceptus est  

conmanere.  

 

sed  

nec illic quidem diu  

uirtutes eius ac merita  

latere potuerunt.  

 

nam  

simili proditione  

detectus  

atque ad monasterium suum  

cum ingenti honorificentia ac laude  

reuocatus est 

[tandem  

quod erat esse 

compulsus est]. 

 

 

 

Als een beginneling en novice  

werd hij opgenomen  

juist in dat  

klooster  

waarin ook wij verbleven,  

en de abt beval  

dat hij met ons in onze cel  

zou wonen.  

 

Maar  

ook daar  

konden zijn deugden en verdiensten  

niet lang verborgen blijven.  

 

 

Door een soortgelijk verraad  

werd hij ontdekt  

en met grote eer en lof  

werd hij naar zijn klooster  

teruggeleid  

en tenslotte  

werd hij gedwongen  

te zijn wat hij was. 

 

 

 

II. DE ADUENTU NOSTRO AD EUNDEM 

 

Cum igitur  

post non longum tempus  

nos quoque  

Aegyptum petere  

sanctae institutionis desiderium  

conpulisset,  

summo  

eum  

affectu ac desiderio  

perquirentes  

tanta eius  

sumus  

gratia atque humanitate  

suscepti,  

ut  

nos  

tamquam pristinos syncellitas  

etiam cellulae suae,  

quam  

in extrema horti sui parte  

construxerat,  

honoraret hospitio.  

 

 

2. ubi  

cum  

satis ardua atque praecelsa  

cuidam fratri  

monasterii regulam subeunti  

coram omnibus in synaxi fratribus  

praecepta  

2. Onze aankomst bij hem 

 

Toen nu  

enige tijd later  

het verlangen om in het heilige te worden onderricht, 

ook ons  

ertoe had gebracht  

naar Egypte te gaan,  

zijn we hem  

gaan opzoeken  

met de grootste genegenheid  

en een vurig verlangen.  

We werden  

met zoveel  

hartelijkheid en gastvrijheid  

ontvangen,  

dat hij  

ons de eer aandeed  

ons, als zijn oude celgenoten,  

ook in zijn cel  

op te nemen,  

die hij  

achter in zijn tuin  

had gebouwd.  

 

 

Daar  

heeft hij  

aan een broeder  

die de regel van het klooster op zich ging nemen,  

voor alle vergaderde broeders  

het strenge en verheven  

onderricht  
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tradidisset,  

quae  

in quarto ut diximus institutionum libro  

quanta potui breuitate  

conplexus sum,  

tam inconprehensibilia  

nobis,  

tam mirifica  

uerae abrenuntiationis culmina  

uidebantur,  

ut  

nullo modo  

illuc  

humilitatem nostram  

crederemus  

posse conscendere.  

 

 

3. igitur  

desperatione deiecti  

et  

ipso etiam uultu  

intimam cogitationum amaritudinem  

non celantes  

ad beatum senem  

satis anxia mente  

recucurrimus:  

 

cui  

protinus  

causam tantae maestitudinis  

inquirenti   

abba Germanus  

grauiter ingemescens  

ita respondit. 

 

 

 

gegeven  

dat ik  

in het reeds genoemde vierde boek van de Instellingen 

zo kort mogelijk  

heb samengevat.  

De toppen van de ware verzaking  

leken  

ons toen  

zo onbereikbaar  

en buitengewoon  

dat wij het  

voor ons, kleine mensen,  

onmogelijk  

achtten  

ze ooit  

te beklimmen.  

 

 

Daarom zijn we,  

in wanhoop teneergeslagen  

en  

terwijl de verborgen bitterheid van onze gedachten  

op ons gelaat  

te lezen stond,  

met een angstig hart  

opnieuw naar de heilige oude man  

gegaan.  

 

Hij  

vroeg  

onmiddellijk  

naar de reden van zo een droefheid;  

waarop Germanus  

met een zware zucht  

antwoordde als volgt. 

 

 

III. INTERROGATIO DE PAENITENTIAE FINE ET 

SATISFACTIONIS INDICIO 

 

Quanto magnificentior atque sublimior  

incognitae nobis  

sermo  

doctrinae  

iter arduum   

praecelsissimae renuntiationis  

aperuit  

et quasi remota  

oculorum nostrorum caligine  

conditum caelo  

eius culmen  

ostendit,  

tanto maiore  

desperationis mole  

deprimimur.  

 

inmensitatem siquidem eius  

cum exiguitate nostrarum uirium  

metientes  

3. Vraag omtrent bet doel van de boete en het teken 

van de voldoening 

 

Zozeer als uw schitterende en hoogstaande 

toespraak,  

die een ons onbekende  

leer bevatte,  

ons de steile weg  

van de hoogste verzaking  

onthulde  

en als het ware de duisternis uit onze ogen  

verjoeg  

om ons te laten zien  

hoe hij tot in de hemel  

reikt:  

evenzeer worden wij  

door de last van de wanhoop  

terneergedrukt.  

 

Als wij zijn grootheid  

afmeten  

aan de geringheid van onze krachten  
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et nimiam humilitatem ignorantiae nostrae  

cum infinita uirtutis ostensae celsitudine  

conferentes  

paruitatem nostram  

non solum  

ad illam  

non posse proficere,  

uerum etiam  

ab eo quod est  

deficere posse  

sentimus.  

 

 

2. nam  

ponderibus nimiae desperationis  

oppressi  

quodammodo  

de infimis ad inferiora  

prolabimur.  

 

unum proinde  

ac singulare praesidium  

medellam  

nostris  

potest conferre  

vulneribus,  

ut  

de  

fine paenitentiae  

et maxime  

satisfactionis indicio  

aliqua discamus,  

ut  

certi  

de remissione praecedentium delictorum  

possimus  

etiam ad conscendenda fastigia  

praedictae perfectionis  

animari. 

 

 

 

en onze uiterst nietige onwetendheid  

vergelijken met  

de oneindige hoogte van de deugd die u getoond hebt, 

dan voelen we  

dat onze kleinheid  

niet alleen  

onmogelijk daartoe  

kan geraken,  

maar zelfs  

af kan vallen  

van waar zij was.  

 

 

 

Het gewicht van een uiterste vertwijfeling  

trekt ons naar beneden  

en we vallen  

om zo te zeggen  

van laag tot nog lager.  

 

Nog slechts één  

enkele hulp  

kan onze  

wonden  

genezing  

brengen:  

dat wij  

wat kennis zouden opdoen  

over  

het doel van de boete  

en vooral  

over het teken van de voldoening.  

Dan zouden we  

zekerheid  

kunnen hebben  

over de vergiffenis van onze vroegere zonden  

en zo ook de moed kunnen vinden  

om de hoogten te beklimmen  

van de volmaaktheid waarover u gesproken hebt. 

 

 

IIII. RESPONSIO DE HUMILITATE INTERROGATIONIS 

NOSTRAE 

 

PINUFIUS:  

Delector quidem admodum  

copiosis humilitatis uestrae fructibus,  

quos etiam  

cellulae illius  

quondam  

habitatione  

susceptus  

non incuriosa aestimatione  

perspexi,  

valdeque gaudeo  

quia id,  

quod a nobis  

omnium Christianorum infimis  

sola forsitan uerborum libertate  

4. Antwoord over de nederigheid van onze vraag 

 

 

PIFUNIUS:  

Ik heb genoegen  

in de overvloedige vruchten van uw nederigheid,  

die ik overigens  

al heb waargenomen,  

niet zonder grote belangstelling,  

toen ik indertijd  

in uw cel  

te gast was.  

 

Ik verheug mij er zeer over  

dat u datgene  

wat door ons,  

de minste van alle christenen,  

wellicht alleen werd geleerd  
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praecipitur,  

tanta admiratione  

suscipitis,  

ut,  

cum  

ea  

si non fallor  

haud segnius  

quam a nobis dicta sunt  

impleatis,  

cumque  

sicut memini  

labore operis uestri  

paene  

dictorum grauitas  

adaequetur,  

ita  

meritum uestrae uirtutis  

occultetis,  

tamquam si  

nulla  

ad uos  

eorum  

quae cotidie exercetis  

aura  

peruenerit.   

 

 

2. sed  

quia  

id ipsum  

summa laude dignissimum est,  

quod  

uelut adhuc rudes  

incognita esse  

uobis  

ista sanctorum instituta  

testamini,  

id quod  

a nobis  

sedulo  

postulatis  

breuiter ut possumus  

conplectemur.  

 

necesse est enim  

ut  

ultra possibilitatem nostram atque uirtutem  

antiquae familiaritatis uestrae  

pareamus  

imperio.  

 

itaque  

de paenitentiae  

exoratione uel merito  

multi  

non solum dictis,  

uerum etiam scriptis  

plurima  

uulgauerunt 

omdat woorden vrij zijn,  

met zoveel bewondering  

aanneemt.  

 

Want  

als ik mij niet vergis,  

brengt u dat alles  

met niet minder ijver  

in praktijk  

als waarmee ik het gezegd heb.  

 

De gestrengheid van mijn woorden  

evenaart  

nauwelijks  

de inspanning van uw werken,  

die ik mij goed herinner.  

Zo  

verbergt u  

de verdienste van uw deugd,  

alsof er  

geen  

zweem  

van al  

wat u dagelijks doet,  

tot u  

is doorgedrongen.  

 

 

Maar  

omdat  

het juist  

zeer lofwaardig is  

dat u  

van uzelf zegt  

niet  

van die regels van de heiligen  

op de hoogte te zijn,  

als was u nog beginnelingen,  

daarom zal ik in het kort en naar best vermogen  

uiteenzetten  

wat  

u me  

met zoveel aandrang  

vraagt.  

 

Ik ben verplicht  

om,  

boven mijn kracht en vermogen,  

aan het bevel  

van uw oude vriendschap  

te gehoorzamen.  

 

 

Er is  

al  

veel  

gezegd  

en geschreven  

over de verzoenende kracht  

van de boete.  
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monstrantes  

quanta eius utilitas,  

quanta uirtus  

quantaqne sit gratia,  

ita ut  

deo  

praeteritis facinoribus  

offenso  

iamque  

iustissimam poenam pro tantis criminibus 

inferenti,  

si dici fas est,  

quodammodo obsistat  

et quasi inuiti ut ita dixerim  

dextram suspendat  

ultoris.  

 

uerum  

haec omnia  

uobis  

uel pro sapientia naturali  

uel pro indefesso  

sacrarum studio litterarum  

ita  

cognita esse  

non ambigo,  

ut  

de his  

prima plantatio uestrae conuersionis  

inoleuerit.  

 

denique  

non de paenitentiae qualitate,  

sed de eius fine ac satisfactionis indicio  

solliciti  

id  

quod ab aliis praetermissum est  

sagacissima interrogatione  

disquiritis. 

 

 

 

Men heeft haar nut  

aangetoond:  

hoe grote deugd zij is  

en hoe grote genade.  

 

Als ik zo spreken mag:  

zij verzet zich in zekere zin  

tegen God  

die door het gedane kwaad  

was beledigd  

en op het punt stond  

een rechtvaardige straf voor zoveel zonden  

op te leggen,  

zij weerhoudt  

als het ware ondanks Hemzelf  

de arm van zijn wraak.  

 

Maar  

dit alles  

is u  

zonder twijfel  

 

bekend,  

door uw natuurlijke wijsheid  

en door uw onvermoeibare  

studie van de heilige Schrift;  

 

de plant van uw eerste bekering  

moet daaruit  

zijn opgegroeid.  

 

Trouwens,  

uw vraag betreft  

niet de hoedanigheid van de boete,  

maar haar doel en het teken van de voldoening;  

zeer scherpzinnig  

vraagt u juist  

naar datgene  

wat de anderen ter zijde hebben gelaten. 

 

 

V. DE MODO PAENITENTIAE ET INDULGENTIAE 

DOCUMENTO 

 

Quapropter  

ut  

omni breuitate atque conpendio  

propositionis uestrae desiderio  

satisfiat,  

paenitentiae  

plena et perfecta 

definitio est,  

ut  

peccata,  

pro quibus  

paenitudinem gerimus  

uel quibus  

nostra conscientia remordetur,  

nequaquam ulterius  

5. De aard van de boete en het bewijs van de 

vergiffenis 

 

 

Om  

kort en krachtig  

aan het verlangen van uw vraag  

te voldoen:  

een volledige en afdoende definitie  

van de boete  

is deze:  

dat men  

zich volstrekt niet meer  

schuldig maakt  

aan de zonden  

waarover  

men berouw heeft  

en  



10 Conlatio 20 CASSIANI 

 

admittamus.   

 

indicium uero  

satisfactionis et indulgentiae  

est  

affectus eorum quoque  

de nostris cordibus  

expulisse.  

 

 

2. nouerit enim unusquisque  

necdum  

se  

peccatis pristinis  

absolutum,  

quamdiu  

ei  

satisfactioni et gemitibus incubanti  

uel illorum quae egit  

uel similium criminum  

ante oculos  

imago  

praeluserit  

eorumque  

non dicam oblectatio,  

sed uel recordatio  

infestauerit  

mentis arcana.  

 

itaque  

tunc se  

is qui pro satisfactione peruigilat  

criminibus  

absolutum  

ac de praeteritis admissis  

ueniam percepisse  

cognoscat,  

cum   

nequaquam  

cor suum  

eorundem uitiorum  

inlecebris  

senserit  

uel imaginatione  

perstringi.  

 

 

3. quamobrem  

uerissimus quidam examinator paenitentiae  

et index indulgentiae  

in conscientia residet nostra,  

qui  

absolutionem reatus nostri  

ante cognitionis et iudicii diem  

adhuc nobis in hac carne commorantibus  

detegit  

et finem satisfactionis  

ac remissionis gratiam  

pandit.  

 

een knagend geweten.  

 

Het teken  

van de voldoening en vergiffenis vervolgens  

bestaat hierin,  

dat men ook de gehechtheid aan die zonden  

uit zijn hart  

verdreven heeft.  

 

 

Want laat iedereen weten  

dat hij  

nog niet  

van zijn vroegere zonden  

ontslagen is,  

zolang  

hem  

bij al zijn zuchten en boeten  

nog het beeld  

voor de ogen  

zweeft  

van de zonden die hij gedaan heeft  

of soortgelijke,  

en zolang nog,  

ik zeg niet het behagen,  

maar zelfs de herinnering eraan  

het binnenste van zijn geest  

onveilig maakt.  

 

Zo  

wete dus  

iemand die op de voldoening uit is,  

dat hij  

van zijn zonden  

is ontslagen  

en vergiffenis van zijn begane misslagen  

heeft ontvangen  

zodra hij  

zich  

niet meer  

geraakt  

voelt  

door de verlokking  

of zelfs de verbeelding  

van die vroegere zonden.  

 

 

Er is dus  

een zeer nauwkeurige wijzer van de boete  

en meter van de vergiffenis  

in ons geweten,  

die ons nog  

vóór de dag van de kennis en het oordeel,  

terwijl we nog in dit vlees verblijven,  

de kwijtschelding van onze schuld  

aangeeft  

en ons het eindpunt van de voldoening  

en de genade van de vergeving  

doet kennen.  
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et ut  

haec eadem quae dicta sunt  

significantius  

exprimantur,  

tum demum  

praeterita  

nobis  

uitiorum contagia  

remissa  

credenda sunt,  

cum  

fuerint  

de corde nostro  

praesentium uoluptatum  

desideria pariter  

passionesque  

depulsae. 

 

 

 

Om  

het  

duidelijker  

uit te drukken:  

we mogen  

slechts dan  

geloven  

dat de smet  

van onze vroegere zonden  

vergeven is,  

wanneer  

het verlangen  

naar de lusten van dit leven,  

en zelfs de indruk die zij kunnen maken,  

uit ons hart  

verdreven  

zijn. 

 

 

VI. INTERROGATIO,  AN REMINISCENDA SINT  PRO 

CORDIS CONPUNCTIONE PECCATA 

 

GERMANUS:  

Et unde  

nobis  

gigni poterit  

humiliationis  

tam sancta salutarisque conpunctio,  

quae  

ex persona paenitentis  

ita describitur:  

peccatum meum cognitum feci,  

et iniustitiam meam non operui.  

dixi:  

pronuntiabo  

aduersus me 

iniustitiam meam  

domino,  

ut  

illud quoque quod sequitur  

efficaciter  

dicere mereamur:  

et tu remisisti  

inpietatem cordis mei,  

uel  

quemadmodum  

in oratione prostrati  

nosmet ipsos  

ad confessionis lacrimas  

ualebimus excitare,  

per quas  

delictorum ueniam  

consequi mereamur  

secundum illud:  

lauabo per singulas noctes lectum meum: 

in lacrimis stratum meum rigabo,  

si  

peccatorum nostrorum memoriam  

de nostris cordibus  

6. Vraag: Moet men zich zijn zonden herinneren 

omwille van het berouw? 

 

GERMANUS:  

Maar waar  

zullen wij dan  

het zo heilige berouw  

en de verlossende vernedering  

vinden,   

die  

aldus beschreven worden,  

in de mond van hem die boete doet:  

Ik heb mijn zonde bekend gemaakt  

en ik heb mijn ongerechtigheid niet bedekt.  

Ik heb gezegd:  

Ik wil tegen mij  

aan de Heer 

mijn ongerechtigheid 

bekennen,  

om zo ook  

in waarheid  

te mogen zeggen  

wat daarop volgt:  

En Gij hebt de slechtheid van mijn hart  

vergeven (Ps. 31,5-6)?  

En  

hoe  

zouden wij ons  

in het gebed kunnen vernederen  

en tranen van berouw  

in ons opwekken,  

waardoor wij  

vergiffenis van zonden  

verkrijgen,  

zoals er geschreven staat:  

Elke nacht besproei ik mijn sponde, 

bevochtig mijn kussen met tranen (Ps. 6,7),  

als wij  

de herinnering aan onze zonden  

uit ons hart  
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extrudamus,  

quam  

iubemur e contrario  

tenaciter custodire  

dicente domino:  

et iniquitatum tuarum non recordabor. 

tu uero mémento ?  

 

 

2. ob quam rem  

non solum operans,  

uerum etiam orans  

ad peccatorum meorum recordationem  

mentem meam  

etiam de industria  

reuocare  

contendo,  

ut  

ad humilitatem ueram  

et contritionem cordis  

efficacius  

inclinatus  

audeam dicere cum propheta:  

uide  

humilitatem meam, 

et laborem meum: 

et dimitte  

omnia peccata mea. 

 

 

 

uitsluiten?  

We moeten integendeel  

die herinnering  

hardnekkig vasthouden,  

want de Heer zegt:  

En Ik zal uw zonden niet meer gedenken;  

maar gij, denk eraan (Jes. 43,25-26 LXX).  

 

 

Daarom  

tracht ik  

niet alleen bij het werk,  

maar zelfs in het gebed  

met opzet  

de herinnering aan mijn zonden  

in mijn geest  

op te roepen,  

om aldus,  

beter  

tot ware nederigheid  

en rouwmoedigheid van hart  

geneigd,  

met de profeet te durven zeggen:  

Zie neer  

op mijn vernedering  

en ellende,  

en vergeef mij  

al mijn zonden (Ps. 24,18). 

 

 

VII. RESPONSIO, QUO USQUE ANTERIORUM ACTUUM 

RECORDATIO SIT HABENDA 

 

PINUFIUS:  

Interrogatio uestra,  

ut supra iam dictum est,  

non de paenitentiae qualitate,  

sed de eius fine  

proposita est  

et de satisfactionis indicio:  

ad quam  

congrue ut arbitror consequenterque  

responsum est.  

 

ceterum  

hoc quod  

de peccatorum recordatione  

dixistis  

utile satis ac necessarium est,  

sed adhuc agentibus paenitentiam,  

ut  

cum iugi pectoris sui contusione  

proclament:  

quoniam iniquitatem meam 

ego agnosco: 

et peccatum meum  

contra me est semper,  

illud etiam:  

et cogitabo  

7. Antwoord: Hoelang men zich zijn vroegere daden 

moet berinneren 

 

PINUFIUS:  

uw vraag,  

zoals we al gezegd hebben,  

betreft  

niet de hoedanigheid van de boete,  

maar haar doel  

en het teken van de voldoening.  

Ik heb hierop,  

naar ik meen, passend en beredeneerd  

geantwoord.  

 

 

Wat u nu  

zegt  

over het zich herinneren van zijn zonden:  

dat is nuttig en nodig  

voor degenen die nog boete doen,  

opdat ze  

zich voortdurend op de borst kloppen  

en zeggen:  

Ik ben mij  

mijn misdaad bewust,  

en mijn zonde  

staat mij steeds voor de geest (Ps. 50,5),  

en eveneens:  

Ik ben bekommerd  
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pro peccato meo.  

 

dum ergo  

agimus paenitentiam  

et adhuc  

uitiosorum actuum recordatione  

mordemur,  

necessarium est  

ut  

ignem conscientiae nostrae  

obortus  

ex confessione culparum  

lacrimarum imber  

extinguat.  

 

 

2. cum uero  

cuiquam  

in hac humilitate cordis  

et spiritus contritione  

defixo  

atque in labore et gemitu  

perduranti  

horum recordatio  

fuerit consopita  

et conscientiae spina  

de medullis animae  

gratia dei miserantis  

euulsa,  

certum est  

eum  

ad satisfactionis finem  

atque indulgentiae merita  

peruenisse  

et ab admissorum criminum labe  

purgatum.  

 

ad quam tamen obliuionem  

non alias peruenitur  

nisi per  

oblitterationem  

uitiorum atque adfectuum  

pristinorum  

et perfectam  

cordis  

atque integram puritatem.  

 

quam  

sine dubio  

nullus eorum  

qui  

per ignauiam seu contemptum  

uitia sua purgare  

neglexerint  

adsequetur,  

nisi  

qui  

per gemitus atque suspiria  

maesta iugitate continuans  

omnem  

over mijn zonde (Ps. 37,19).  

 

Zolang we dus  

boete doen  

en nog  

gekweld worden  

door de herinnering aan ons kwaad,  

moet  

 

een vloed van tranen,  

die voortkomt  

uit de belijdenis van onze schuld,  

het vuur van ons geweten  

blussen.  

 

 

Maar wanneer  

bij iemand  

die volhardt  

in de nederigheid  

en rouwmoedigheid van hart  

en voortdurend  

zwoegt en zucht,  

deze herinnering  

verdwenen is  

en de doorn van het geweten  

door de genade van de barmhartige God  

uit het merg van de ziel  

is uitgetrokken,  

dan mag hij er  

zeker van zijn  

dat hij aan het eindpunt van de boete  

is gekomen  

en vergiffenis heeft mogen krijgen  

en gezuiverd is  

van de smet van zijn bedreven zonden.  

 

Maar tot dat vergeten  

komt men niet anders  

dan  

door zijn ondeugden  

en vroegere gehechtheden  

te doen verdwijnen  

en door de volkomen,  

totale zuiverheid  

van hart.  

 

 

Wie  

uit luiheid of verachting  

nalaat  

zich van zijn ondeugden te zuiveren,  

zal daartoe  

ongetwijfeld  

niet komen,  

doch alleen hij  

die  

door zuchten en zwoegen  

en ononderbroken treuren  

elke  
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sordium pristinarum  

excoxerit  

labem  

et uirtute animi atque opere  

proclamarit ad dominum:  

 

3.  

delictum meum  

cognitum feci,  

et iniustitiam meam  

non operui,  

et: 

fuerunt mihi  

lacrimae meae panis  

die ac nocte,  

ut  

consequenter  

mereatur audire:  

quiescat uox tua a ploratu,  

et oculi tui a lacrimis:  

quia est merces operi tuo,  

ait dominus,  

 

illud quoque similiter  

ad eum  

uoce domini  

dirigatur:  

deleui ut nubem  

iniquitates tuas,  

et quasi nebulam  

peccata tua,  

et iterum:  

ego sum, ego sum 

qui deleo iniquitates tuas  

propter me,  

et peccatorum tuorum 

iam non recordabor.  

 

et ita  

funiculis peccatorum suorum,  

quibus  

unusquisque constringitur,  

absolutus domino  

cum omni gratiarum actione  

cantabit:  

disrupisti uincula mea: 

tibi sacrificabo  

hostiam laudis. 

 

 

 

smet  

van zijn vroegere kwaad  

verwijdert,  

die met heel zijn ziel en uit het diepst van zijn hart  

tot de Heer roept:  

 

 

Ik heb mijn zonde  

bekend gemaakt  

en mijn ongerechtigheid  

niet bedekt" (Ps. 31,5);  

 

de tranen  

waren mijn brood,  

dag en nacht (Ps. 41,4);  

om  

in antwoord daarop  

te mogen horen:  

Laat uw stem ophouden te jammeren  

en uw ogen aflaten van de tranen, 

want er is troost voor uw tobben,  

zegt de Heer (Jer. 31,16).  

 

En ook dit  

wordt hem  

gezegd  

door de stem van de Heer:  

Als een wolk  

heb Ik uw misdaden weggevaagd,  

als een nevel  

uw zonden (Jes. 44,22).  

En eveneens:  

Ik, ik zelf  

delg uw misdaden uit  

om mijnentwil,  

en Ik zal uw zonden  

niet meer gedenken (Jes. 43,25).  

 

En zo  

zingt hij,  

door de Heer ontdaan  

van de banden van zijn zonden  

waarin 

eenieder is verstrikt (Spr. 5,22),  

in alle dankbaarheid:  

Gij hebt mijn boeien verbroken;  

ik zal U  

een offer van lof brengen (Ps. 115,16-17). 

 

 

VIII. DE DIUERSIS PAENITENTIAE FRUCTIBUS 

 

Post  

illam namque generalem  

baptismi gratiam 

et illud pretiosissimum  

martyrii donum,  

quod  

sanguinis ablutione  

8. De verschillende boetevruchten 

 

Naast  

de algemene  

genade van het doopsel,  

en naast de aller kostbaarste  

gave van het martelaarschap,  

die  

door de afwassing met bloed  
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conquiritur,  

multi sunt  

paenitentiae fructus,  

per quos  

ad expiationem criminum  

peruenitur.  

 

non enim tantum  

simplici illo  

paenitentiae  

nomine  

salus aeterna  

repromittitur,  

de qua  

beatus apostolus Petrus  

paenitemini,  

inquit,  

et conuertimini,  

ut deleantur  

peccata uestra,  

et Iohannes Baptista  

uel ipse dominus:  

paenitentiam agite:  

adpropinquauit enim  

regnum caelorum,  

sed etiam  

per caritatis affectum  

peccatorum moles  

obruitur:  

caritas  

enim  

operit multitudinem peccatorum.  

 

 

2. similiter  

etiam per elemosynarum fructum  

uulneribus nostris  

medella  

praestatur,  

quia  

sicut aqua extinguit ignem, 

sic elemosyna extinguit peccatum.  

 

ita  

et per lacrimarum profusionem  

conquiritur  

ablutio delictorum:  

lauabo  

enim  

per singulas noctes 

lectum meum:  

in lacrimis  

stratum meum rigabo.  

 

denique subiungit  

ostendens  

non inaniter  

eas  

fuisse profusas:  

discedite a me  

wordt verkregen,  

bestaan er  

vele boetevruchten  

waardoor men  

tot de verzoening van zijn zonden  

komt.  

 

Het eeuwig heil  

wordt niet alleen  

beloofd  

aan wat men zonder meer  

de boete  

noemt, -  

waarvan  

de zalige apostel Petrus  

zegt:  

Doet boete  

en bekeert u,  

opdat uw zonden  

worden uitgewist (Hand. 3,19);  

en Johannes de Doper,  

of de Heer zelf:  

Doet boete,  

want het Rijk der hemelen  

is nabij (Mt. 3,2) - :  

ook  

door de genegenheid van de liefde  

verdwijnt  

een zondelast  

want  

de liefde  

bedekt tal van zonden (1Pt. 4,8).  

 

 

De vrucht van de aalmoezen  

geeft  

eveneens  

een geneesmiddel  

voor onze wonden,  

want  

zoals water het vuur uitblust,  

zo blust de aalmoes de zonde (Sir. 3,33).  

 

Voorts  

kunnen  

de tranen  

het kwaad uitwissen 

:  

Elke nacht  

besproei ik  

mijn sponde, 

bevochtig ik mijn kussen  

met tranen (Ps. 6,7).  

 

Daar voegt hij aan toe,  

om te laten zien  

dat die tranen  

niet voor niets  

gestort waren:  

Gaat weg van mij,  
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omnes qui operamini iniquitatem:  

quoniam exaudiuit dominus  

uocem fletus mei.   

 

 

3. nec non  

per criminum confessionem  

eorum ablutio  

condonatur:  

dixi  

enim:   

pronuntiabo  aduersus  me   

iniustitiam meam domino: 

et tu remisisti  

inpietatem cordis mei,  

et iterum:  

narra tu iniquitates tuas prius,  

ut iustificeris.   

 

per adflictionem  quoque   

cordis et corporis  

admissorum scelerum remissio  

similiter obtinetur:  

nam  

uide,  

inquit,   

humilitatem  meam,  

et laborem  meum:   

et dimitte  

omnia peccata mea, 

praecipueque 

per emendationem morum:   

auferte,  

inquit,   

malum cogitationum uestrarum  

ab oculis meis: 

quiescite  agere  peruerse,   

discite  bene  facere:  

quaerite iudicium,  

subuenite obpresso,  

iudicate pupillo,   

defendite uiduam. 

et uenite, 

arguite me,  

dicit dominus: 

et si fuerint peccata uestra  

ut coccinum, 

uelut nix dealbabuntur: 

si fuerint  

rubra quasi uermiculus,  

uelut lana munda erunt.  

 

 

4. interdum etiam  

intercessione sanctorum  

inpetratur  

uenia delictorum:  

qui  

enim  

scit fratrem suum peccare 

gij allen die ongerechtigheid doet,  

want de Heer heeft mijn schreien  

gehoord (Ps. 6,9).  

 

 

De belijdenis van zijn zonden,  

vervolgens,  

geeft  

dat ze worden uitgewist,  

want:  

Ik sprak:  

ik zal tegen mij aan de Heer  

mijn ongerechtigheid bekennen:  

en Gij hebt mij  

het kwaad van mijn hart vergeven (Ps. 31,5).  

En:  

Spreek uw zonden uit,  

opdat ge gerechtvaardigd wordt (Jes. 43,26 LXX).  

 

Ook door de pijniging  

van hart en van lichaam  

krijgt men  

vergiffenis van het kwaad dat men gedaan heeft,  

want:  

Zie  

 

mijn vernedering  

en mijn gezwoeg,  

en vergeef mij  

al mijn zonden (Ps. 24,18);  

en vooral  

door het verbeteren van zijn leven:  

Doet  

 

het slechte van uw gedachten  

weg van voor mijn ogen.  

Houdt op met kwaad doen,  

leert het goede doen.  

Behartigt het recht,  

helpt de verdrukte,  

geeft de wees wat hem toekomt,  

verdedigt de weduwe.  

Komt dan  

en beschuldigt Mij,  

zegt de Heer.  

En al zijn uw zonden  

als scharlaken,  

ze zullen wit zijn als sneeuw.  

Al zijn ze  

rood als purper,  

ze zullen blank zijn als wol (Jes. l,16-18).  

 

 

Soms  

verkrijgt men  

door de tussenkomst van de heiligen  

vergiffenis van zonden:  

Als iemand  

 

zijn broeder een zonde ziet bedrijven  
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peccatum non ad mortem,  

petit,  

et dabit ei uitam,  

peccanti non ad mortem,  

et iterum:  

infirmatur quis ex uobis?  

inducat presbyteros ecclesiae,  

et orent super eum, 

unguentes eum oleo in nomine domini.  

et oratio fidei saluabit infirmum,  

et alleuabit eum dominus:  

et si in peccatis sit,  

dimittuntur ei.   

 

 

5. nonnumquam  

misericordiae ac fidei  

merito  

labes  

excoquitur  

uitiorum  

secundum illud:  

per misericordiam et fidem 

purgantur peccata (Spr. 5,6 VLG). 

 

Per conversionem  

plerumque  

ac salutem  

eorum,  

qui  

nostris  

monitis ac praedicatione  

saluantur ,  

quoniam  

qui  

converti 

fecerit  

peccatorem  

ab errore viae suae,  

saluabit  

animam eius a morte  

et cooperiet  

multitudinem peccatorum,  

per indulgentiam  

nihilominus  

ac remissionem  

nostram  

ad indulgentiam  

nostrorum facinorum  

pervenitur :  

si enim  

dimiseritis hominibus 

peccata eorum,  

dimittet et uobis  

pater uester caelestis  

delicta uestra.  

 

uidetis ergo  

quantos  

misericordiae aditus  

die niet ten dode is,  

moet hij bidden,  

en Hij zal leven geven aan hem  

die niet ten dode zondigt (lJoh. 5,16).  

En dit:  

Is er iemand onder u ziek?  

Laat hij de priesters van de kerk roepen.  

Laten zij over hem bidden 

en hem met olie zalven in de naam van de Heer.  

En het gelovige gebed zal de zieke redden  

en de Heer zal hem oprichten.  

En als hij zonden heeft begaan, 

zullen ze hem vergeven worden (Jak. 5,14-15).  

 

 

Soms  

worden de smetten  

van de ondeugd  

verwijderd  

door de verdienste  

van barmhartigheid en geloof,  

zoals er staat:  

Door barmhartigheid en geloof  

worden de zonden uitgewist (Spr. 15,27). 

 

Vaak ook  

door de bekering  

en redding  

van hen  

die  

op onze  

aansporing en prediking  

gered worden:  

Want  

hij die  

een zondaar  

van zijn dwaalweg  

bekeert,  

 

zal zijn ziel 

redden van de dood  

en tal van zonden  

bedekken (Jak. 5,20).  

En niet minder  

geeft ons  

de vergiffenis  

die wij  

anderen schenken,  

de vergeving  

van onze eigen zonden:  

Want als gij  

aan de mensen  

hun overtreding vergeeft,  

zal de hemelse Vader  

ook u  

uw zonden vergeven (Mt. 6,14).  

 

U ziet dus,  

hoeveel  

deuren naar de barmhartigheid  
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patefecerit  

clementia saluatoris,  

ut  

nemo  

salutem cupiens  

desperatione  

frangatur,  

cum  

uideat  

se  

tantis ad uitam remediis  

inuitari. 

 

 

6. si enim  

pro infirmitate carnis  

adflictione ieiuniorum  

abolere  

te  

tua peccata  

non posse  

causaris  

nec  

potes dicere :  

genua mea infirmata sunt  

a ieiunio : 

et caro mea inmutata est  

propter oleum.  

quia  

cinerem tamquam panem  

manducabam,  

et potum meum  

cum fletu miscebam.  

elemosynarum  

ea redime  

largitate.  

 

indigenti  

si non habes  

quod inpertias  

(licet  

nullum  

ab hoc opere  

necessitas  

inopiae ac paupertatis  

excludat,  

quando quidem  

et illius uiduae  

duo tantum minuta  

ingentibus diuitum donariis  

praeferuntur  

et pro calice aquae frigidae  

mercedem se redditurum  

dominus repromittit),  

certe  

morum  

poteris  

emendatione  

purgari. 

 

de goede Verlosser  

heeft gemaakt,  

opdat  

er niemand  

die redding verlangt,  

door wanhoop  

wordt gebroken,  

waar hij  

zich  

door zoveel geneesmiddelen  

ziet uitgenodigd  

tot het leven.  

 

 

Geeft u  

uw zwakheid  

als reden op  

dat u  

uw zonden  

niet door de kastijding van het vasten  

kunt  

uitwissen?  

 

Kunt u niet zeggen:  

Mijn knieën zijn verzwakt  

van het vasten,  

en mijn lichaam is verschrompeld  

door het gebrek aan olie.  

 

Ik eet 

as als mijn brood,  

en met tranen meng ik  

mijn drank? (Ps. 108,24; 101,10).  

Koop ze dan af  

door overvloedige  

aalmoezen.  

 

Hebt ge niets  

om aan de armen  

te geven?  

- Hoewel  

geen  

armoede of behoeftigheid ook maar  

iemand  

van dit goede werk  

uitsluit.  

 

Denk aan de weduwe:  

haar twee penningen  

hadden de voorkeur  

boven de grote giften van de rijken,  

en de Heer belooft  

het loon te zullen geven  

voor een beker koud water. –  

Maar in elk geval  

kunt ge  

u zuiveren  

door de verbetering  

van uw leven.  
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7. quodsi  

perfectionem virtutum  

extinctione uitiorum omnium  

non potes  

adipisci,  

sollicitudinem piam  

erga utilitatem alienae salutis  

inpende.  

 

si autem  

idoneum  

te  

huic ministerio  

non esse  

conquereris,  

operire peccata  

poteris  

caritatis affectu.  

 

in hoc quoque  

si  

te  

fragilem fecerit  

quaelibet mentis ignauia,  

oratione saltim  

atque intercessione sanctorum  

remedia uulneribus tuis  

humilitatis affectu  

submissus  

inplora.  

 

postremo  

quis est qui  

non possit  

suppliciter dicere:  

peccatum meum  

cognitum feci:  

et iniustitiam meam  

non operui  

ut  

per hanc professionem  

etiam illud  

subiungere  

mereatur:  

et tu remisisti  

inpietatem cordis mei.  

 

 

8. quodsi  

uerecundia retrahente  

reuelare  

ea  

coram hominibus  

erubescis,  

illi  

quem  

latere  

non possunt  

confiteri  

ea  

Als  

de volmaaktheid van de deugd  

door het uitroeien van alle ondeugden  

u onbereikbaar  

voorkomt,  

besteed dan  

uw toegewijde zorg  

aan de dienst van andermans heil.  

 

Maar  

beklaagt u zich  

dat u  

voor deze dienst  

niet geschikt  

bent?  

Dan kunt u  

uw zonden bedekken  

door de genegenheid van de liefde.  

 

Als  

u  

ook hierin  

zwak bent  

door een zekere traagheid van geest,  

vraag dan  

tenminste door het gebed  

en de voorspraak der heiligen  

in alle nederigheid  

en deemoed  

de genezing voor uw wonden.  

 

En wie,  

tenslotte,  

kan niet  

smekend zeggen:  

Ik heb mijn zonde  

bekend gemaakt  

en mijn ongerechtigheid  

niet bedekt?  

- om  

door deze belijdenis  

ook dit  

te mogen  

toevoegen:  

en Gij hebt mij  

het kwaad van mijn hart vergeven (Ps. 31,5).  

 

 

Weerhoudt de schaamte u  

echter  

en schrikt u ervoor terug  

uw zonden  

voor de mensen  

bekend te maken?  

Houd dan niet op,  

ze  

in een voortdurend smeekgebed  

aan Hem  

te belijden  

voor wie ze  
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iugi supplicatione  

non desinas  

ac dicere  

ei:  

iniquitatem meam 

ego agnosco:  

et peccatum meum coram me  

est semper.  

tibi soli peccaui,  

et malum coram te  

feci,  

qui  

et absque ullius uerecundiae publicatione  

curare  

et sine inproperio  

peccata  

donare  

consueuit.  

 

post istud quoque  

tam promptum certumque  

subsidium  

aliud quoque  

adhuc facilius  

largita  

nobis est  

diuina dignatio  

ipsamque remedii opem  

nostro  

conmisit  

arbitrio,  

ut  

indulgentiam nostrorum scelerum  

pro nostro  

praesumamus  

affectu  

dicentes ei:  

dimitte nobis  

debita nostra  

sicut et nos dimittimus  

debitoribus nostris.  

 

 

9. quisquis igitur  

ad indulgentiam suorum criminum  

desiderat peruenire,  

istis  

semet ipsum aptare  

studeat  

instrumentis.  

 

neminem  

obdurati cordis  

peruicacia  

a remedio salutari  

et fonte tantae pietatis  

auertat,  

quia  

etiamsi  

haec omnia fecerimus,  

niet verborgen  

kunnen blijven,  

en zeg  

Hem:  

ik ben mij  

mijn misdaad bewust,  

en mijn zonde staat mij steeds  

voor de geest.  

Tegen U alleen heb ik gezondigd,  

en kwaad in uw ogen  

gedaan (Ps. 59, 5-6).  

 

Hij geneest,  

zonder enige beschamende bekendmaking;  

Hij vergeeft  

onze zonden  

zonder ze ons te verwijten.  

 

 

En na dit  

zo eenvoudige en zekere  

hulpmiddel  

heeft Gods goedheid  

ons  

een ander,  

nog gemakkelijker,  

gegeven.  

De werking van dat geneesmiddel  

heeft Hij aan onze eigen  

wil  

toevertrouwd,  

zodat we  

de vergiffenis van onze misdaden  

mogen aannemen  

naargelang van onze eigen  

gezindheid,  

waar wij zeggen:  

Vergeef ons  

onze schuld, 

zoals ook wij aan anderen  

hun schuld vergeven (Mt. 6,12).  

 

 

Wie dus  

tot de vergiffenis van zijn zonden  

verlangt te komen,  

laat hij  

zich uitrusten  

met deze  

hulpmiddelen.  

 

Moge niemand zich  

door een verstokt  

en verhard gemoed  

laten afwenden  

van het reddende geneesmiddel,  

van de bron van de overgrote liefde.  

Want  

al zouden we ook  

al het genoemde gedaan hebben,  
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non erunt  

idonea  

ad expiationem scelerum nostrorum,  

nisi  

ea  

bonitas domini clementiaque  

deleuerit.  

 

qui  

cum  

religiosi conatus  

obsequia  

supplici mente  

a nobis oblata  

perspexerit,  

exiguos paruosque conatus  

inmensa liberalitate  

prosequitur  

dicens:  

ego sum, ego sum  

qui deleo iniquitates tuas  

propter me,  

et peccatorum tuorum  

iam non recordabor.   

 

 

10. ad hunc igitur  

quem praediximus  

statum  

quisque contenderit,  

satisfactionis gratiam  

cotidianis ieiuniis  

et mortificatione cordis et corporis  

adsequetur,  

quia,  

sicut scriptum est,  

sine sanguinis effusione  

non fit remissio.  

 

nec inmerito.  

 

caro  

enim  

et sanguis  

regnum dei  

possidere non possunt.  

 

et ideo  

quisquis  

ab huius sanguinis effusione  

gladium spiritus,  

quod est uerbum dei,  

uoluerit inhibere,  

absque dubio  

illa Hieremiae maledictione  

plectetur:  

 

nam  

maledictus,  

inquit,  

het zou niet  

in staat zijn  

onze misdaden uit te boeten  

als  

de goedheid en barmhartigheid van de Heer  

ze  

niet uitdelgde.  

 

Wanneer  

Hij  

de goede wil  

ziet  

van onze vrome pogingen  

die we Hem met smekende geest  

aanbieden,  

dan geeft Hij  

met grote overvloed gevolg  

aan onze kleine, nietige pogingen,  

zeggend:  

Ik, ik zelf  

delg uw misdaden uit  

om mijnentwil,  

en Ik zal uw zonden  

niet meer gedenken (Jes. 43,25). 

 

 

10. Whoever, therefore,  

is intent  

upon the condition  

about which we have been speaking  

will acquire  

the grace of reparation  

by daily fasts  

and by mortification of heart and body,  

 

as it is written:  

There is no forgiveness  

without the shedding of blood (Heb. 9,22).  

 

Rightly is this so,  

 

for  

flesh  

and blood  

cannot possess  

the kingdom of God (1Kor. 15,50).  

 

Therefore,  

whoever  

wants to prevent  

the sword of the Spirit,  

which is the word of God (Ef. 6,17).  

from shedding this blood  

will without doubt  

be struck  

with the curse of which Jeremiah speaks.  

 

For,  

he says,  

cursed is the one  
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qui prohibet gladium suum 

a sanguine.  

 

 

11. hic namque est  

gladius,  

qui  

illum noxium sanguinem  

quo  

animatur  

materia peccatorum  

salubriter fundens,  

quidquid  

reppererit  

in membris animae nostrae  

carnale terrenumue  

concretum,  

resecat  

et abscidit  

ac  

mortificatos uitiis  

uiuere deo  

et spiritalibus  

facit  

uigere  

uirtutibus.  

 

et ita  

iam non  

recordatione ueteris  

admissi,  

sed  

spe futurorum  

flere incipiet  

gaudiorum,  

nec tam  

de praeteritis  

malis  

quam  

de uenturis  

cogitans  

bonis  

non  

ex peccatorum  

maerore  

lacrimas,  

sed  

ex aeternae illius laetitiae  

alacritate  

profundet,  

atque  

obliuiscens ea  

quae posteriora sunt,  

id est  

carnalia uitia,  

ad ea  

quae in ante sunt  

extendetur,  

hoc est  

spiritalia dona atque uirtutes. 

who keeps his sword  

from blood (Jer. 48,10).  

 

 

11. This is  

the sword  

that  

salutarily pours out  

the harmful blood  

by which  

the stuff of sinfulness  

is animated;  

it cuts off  

and removes  

whatever  

it discovers  

in the members of our soul  

has hardened  

into carnality and earthiness;  

and  

those who have died to their vices  

it makes  

live to God  

and flourish  

with spiritual  

virtues.  

 

And so  

he will begin to weep  

no more  

over the memory of past  

sins  

but rather  

with the hope of future  

joys.  

Thinking  

not so much  

of past  

evils  

as  

of the good things  

that are to come,  

he will shed  

tears  

not  

from bitterness  

over his sins  

but  

from the delight  

of eternal joy.  

And,  

forgetting  

what is behind  

- that is,  

the carnal vices –  

he will reach out  

to  

what is ahead (Fil. 3,13) 

- that is,  

to the spiritual gifts and virtues. 
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VIIII. QUOD UTILIS SIT PERFECTIS OBLIUIO PECCATI 

 

 

Ceterum  

quod paulo ante dixisti  

te  

etiam de industria  

praeteritorum peccatorum   

memoriam   

retractare,   

hoc fieri  

penitus non oportet,  

quin immo  

si uiolenter obrepserit,  

protinus  

extrudatur.  

 

multum namque  

retrahit  

mentem  

a contemplatione puritatis,  

eius praecipue  

qui  

in solitudine commoratur,  

inplicans eam  

sordibus mundi huius  

et praefocans  

faetore uitiorum.  

 

dum enim  

recolis ea,  

quae  

secundum principem saeculi huius  

per ignorantiam seu lasciuiam  

conmisisti,  

ut concedam tibi  

quod  

in hac cogitatione posito  

oblectatio nulla  

subrepat,  

certe  

antiquae putredinis  

uel sola contagio  

necesse est  

ut  

taetro  

mentem  

faetore  

conrumpat  

et spiritalem uirtutum fragrantiam,  

id est  

suauitatem boni odoris  

excludat.  

 

 

2. cum ergo  

praeteritorum memoria uitiorum  

pulsauerit sensum,  

ita  

ab ea  

9. Voor de volmaakten is het nuttig hun zonden te 

vergeten 

 

 

Wat u straks zei,  

dat u  

zelfs met opzet  

de herinnering  

aan uw vroegere zonden  

ophaalt:  

dat moet men  

volstrekt niet doen,  

en  

als zij zich met geweld opdringt,  

dan moet men haar  

onmiddellijk verjagen.  

 

Zij trekt namelijk  

de geest  

veel af  

van de beschouwing van de zuiverheid,  

vooral bij hem  

die  

in de eenzaamheid woont:  

zij verwikkelt hem  

in het vuil van deze wereld  

en verstikt hem  

met de stank van de ondeugden.  

 

When you  

reconsider the things  

that you  

perpetrated  

out of ignorance or wantonness  

when you were following the prince of this world, 

although I grant you  

that  

no delight  

may be stealing in  

as you dwell on these thoughts,  

it is certainly  

inevitable  

that  

the merest contact  

with something putrid from the past will,  

with its foul  

stench,  

contaminate  

the mind  

and cut off  

the spiritual fragrance of the virtues  

- that is,  

the sweetness of their good odor. 

 

 

2. When, therefore,  

the memory of past vices  

upsets the mind,  

 

one must recoil  
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resiliendum est,  

sicut  

refugit  

uir honestus et grauis,  

si  

inpudicae ac procacis feminae  

in publico  

aut conloquiis  

aut amplexibus  

adpetatur.  

 

qui utique  

nisi  

se  

a contactu eius  

festinus  

abstraxerit  

et  

uel breuissimam moram  

inhonestae confabulationis  

admiserit,  

etiamsi  

consensum pudendae  

respuat  

uoluptatis,  

infamiae tamen ac reprehensionis  

notam  

cunctorum praetereuntium iudicio  

non euadet.  

 

 

3. ita igitur  

etiam nos  

oportet,  

cum  

fuerimus  

ad huiusmodi cogitationes  

pestifera recordatione  

deducti,  

raptim  

ab earum contemplatione  

discedere  

et implere illud  

quod  

a Salomone praecipitur:  

sed exili,  

inquit,  

noli demorari  

in loco eius,  

neque intendas oculum tuum  

in eam,  

ne  

uidentes nos  

angeli  

inmundis ac turpibus cogitationibus  

inuolutos  

non possint  

de nobis  

praetereuntes  

dicere:  

from it  

just as  

an upright and serious man  

flees  

if  

a shameless and impudent woman  

tries  

to speak with him  

or embrace him  

in public.  

 

Indeed,  

if he does not  

remove  

himself  

from contact with her  

at once  

and  

permits  

even the briefest delay  

for an immoral conversation,  

he will not avoid  

a notorious and blameworthy  

reputation  

in the judgment of all onlookers,  

even if he  

does not consent  

to shameful  

pleasure. 

 

 

3. When we  

have been  

led astray  

by a dangerous recollection  

into thoughts of this kind,  

then,  

we too  

should  

quickly  

give up  

reflecting on them  

and fulfill  

what  

is commanded by Solomon:  

Go forth,  

he says,  

do not tarry  

in her place  

or set your eye  

on her (Spr. 9,18 LXX).  

Otherwise  

the angels,  

seeing us  

taken up  

with impure and vile thoughts,  

will not be able  

to say  

to us  

as they pass by:  
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benedictio domini  

super uos.  

 

 

4. inpossibile namque est  

mentem  

bonis cogitationibus  

inmorari,  

cum  

principale cordis  

ad turpes atque terrenos intuitus  

fuerit deuolutum.  

 

uera est enim  

illa Salomonis sententia:  

oculi tui cum uiderint alienam,  

os tuum tunc loquetur praua,  

et iacebis 

tamquam in corde maris,  

et sicut gubernator in magna tempestate. 

dices autem:  

feriunt me, 

sed non dolui,  

et deluserunt me,  

ego autem nesciui.  

 

 

5. derelictis ergo  

non solum turpibus,  

sed etiam terrenis  

cogitationibus  

uniuersis  

erigenda semper est  

ad caelestia  

nostrae mentis intentio  

secundum saluatoris nostri sententiam:  

ubi  

enim  

ego sum,  

inquit,  

illic  

et minister meus erit.  

 

solet enim  

frequenter accidere,  

ut  

dum  

uel suos  

uel aliorum lapsus imperitorum  

quispiam  

miserantis  

retractat  

affectu,  

ipse etiam  

subtilissimi teli  

uoluptario  

perstringatur  

adsensu  

et initium  

sub specie pietatis exortum  

The blessing of the Lord  

be upon you (Ps. 129,8).  

 

 

4. For it is impossible  

for the mind  

to linger  

upon good thoughts  

when  

the heart's principal concern  

is given over  

to vile and earthly considerations.  

 

The words of Solomon  

are true:  

When your eyes see a strange woman,  

then your mouth will speak wicked things,  

and you will lie  

as it were in the heart of the sea,  

and like a pilot in a great storm.  

But you will say:  

They strike me,  

but I did not grieve,  

and they mocked me,  

but I was unaware (Spr. 23,33-35 LXX). 

 

 

5. Having abandoned, therefore,  

not only every  

vile thought  

but also every  

earthly one,  

the attention of our mind  

should always be raised  

to heavenly things,  

in accordance with the words of our Savior 

:  

Where  

I am,  

he says,  

there also  

will my servant be (Joh. 12,26).  

 

For  

it frequently happens  

that,  

when  

a person  

reflects  

with a commiserating  

spirit  

on his own falls  

or those of others,  

he himself is also  

struck  

by the pleasurable  

feeling  

of a very subtle dart,  

and what was begun  

under the guise of goodness  
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obsceno ac noxio fine  

concludat:  

sunt  

enim  

uiae quae uidentur apud homines rectae, 

nouissima autem earum  

uenient in profundum inferi. 

 

 

 

concludes  

with a filthy and harmful ending,  

for  

there are  

paths that seem right in the sight of men,  

but they arrive finally  

at the depths of hell (Spr. 16,25 LXX). 

 

 

X. QUOD FLAGITIORUM RECORDATIO SIT UITANDA 

 

 

Quapropter  

studendum nobis est,  

ut  

uirtutum  

potius  

adpetitu  

et desiderio regni caelorum  

quam  

noxiis uitiorum recordationibus  

nosmet ipsos  

ad conpunctionem laudabilem  

prouocemus,  

quia  

necesse est  

tamdiu  

quempiam  

pestilentissimis cloacae faetoribus  

praefocari,  

quamdiu  

super eam stare  

uel caenum eius  

uoluerit commouere. 

 

 

 

10. That the memory of shameful deeds should be 

avoided 

 

We moeten  

ons  

dus  

eerder  

door de begeerte  

naar de deugd  

en door het verlangen naar het hemelrijk  

zoeken  

op te wekken  

tot een prijzenswaardige inkeer,  

dan  

door de kwalijke herinnering aan de ondeugden.  

Want  

het is noodzakelijk  

dat  

iemand  

door de verpestende lucht van een modderpoel  

wordt verstikt  

zolang hij  

erboven blijft staan  

en roert  

in het vuil. 

 

 

XI. DE SATISFACTIONIS INDICIO ET ABOLITIONE 

PRAETERITORUM CRIMINUM 

 

Nouerimus autem  

nos,  

ut saepe diximus,  

tunc demum  

pro praeteritis  

satisfecisse  

peccatis,  

cum  

ipsi motus atque adfectus,  

per quos  

paenitenda conmisimus,  

fuerint  

de nostris cordibus  

amputati.  

 

quod tamen  

nullus  

obtinere posse se  

credat,  

11. On the mark of reparation and on the pardon of 

past misdeeds 

 

1. But we know,  

as we have often said,  

that we  

have made reparation  

for past  

sins  

precisely  

when  

these very movements and dispositions,  

in accordance with which  

we perpetrated regrettable acts,  

have been  

cut  

out of our hearts.  

 

Yet  

no one  

should believe  

himself capable of attaining to this  
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qui  

non prius  

ipsas causas atque materias,  

pro quibus  

in illa  

conlapsus est  

crimina,  

omni spiritus sui feruore  

succiderit:  

ut  

uerbi gratia  

si  

in fornicationem  

uel adulterium  

perniciosa feminarum familiaritate  

conlapsus est,  

summa festinatione  

etiam ipsum earum  

deuitet  

aspectum,  

aut  

certe  

si  

per  

abundantiam uini  

epularumque  

est  

nimietatem  

succensus,  

inlicientium ciborum crapulam  

summa districtione  

castiget. 

 

 

2. et rursum  

si  

in  

periurium  

aut furtum  

aut homicidium  

aut blasphemiam  

pecuniarum  

desiderio atque amore  

corruptus  

incurrit,  

materiam auaritiae  

inlectricem suae deceptionis  

abscidat:  

 

si  

in iracundiae uitium  

superbiae passione  

conpellitur,  

adrogantiae ipsius fomitem  

summa humilitatis uirtute  

conuellat.  

 

et ita  

ut  

unumquodque peccatum  

who has  

not first  

cut away,  

with all the fervor of his spirit,  

the very causes and matter  

whereby  

he fell  

into those  

misdeeds.  

 

For example,  

if someone  

has fallen  

into fornication  

or adultery  

because of a dangerous familiarity with women,  

he should make every effort  

to avoid  

even looking  

at them.  

Or,  

if he  

has been  

inflamed  

by  

too much wine  

and by over- 

eating,  

he should certainly  

discipline  

this gluttony for unlawful food  

with the utmost strictness.  

 

 

2. Again,  

if  

he has been corrupted  

by a desire and love  

for money  

and  

commits  

perjury  

or theft  

or murder  

or blasphemy,  

he should cut off  

the stuff of avarice  

that seduced him into being deceived.  

 

If  

he is forced  

by the passion of pride  

into the vice of anger,  

he should pull out  

the root of this arrogance  

with the lofty virtue of humility.  

 

Thus,  

in order  

for each sin  
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possit extingui,  

causa atque occasio  

per quam  

uel ob quam  

admissum est  

debet  

primitus  

amputari.  

 

isto enim  

curationum remedio  

ad obliuionem quoque  

admissorum criminum  

sine dubio  

peruenitur. 

 

 

to be extinguished,  

the cause and the occasion  

by which  

or on account of which  

it was committed  

must  

be cut out  

at the very beginning.  

 

There is no doubt  

that  by this  

healing remedy  

a person may attain  

to the forgetfulness  

of the sins that he has committed. 

 

 

XII. IN QUO TEMPORALITER SIT AGENDA PAENITUDO 

ET IN QUO FINEM HABERE NON POSSIT 

 

Verum  

ista  

praedictae obliuionis  

definitio  

super capitalibus tantum  

sit  

criminibus  

constituta,  

quae  

Moysaica quoque lege  

damnantur,  

quorum  

sicut  

per conuersationem bonam  

abiciuntur uel consumuntur  

adfectus,  

ita etiam  

paenitentia  

accipit finem.  

 

ceterum  

ab istis minutis,  

in quibus  

septies  

iustus cadit  

ut scriptum est  

et resurgit,  

numquam deerit  

paenitudo.  

 

 

2. aut enim  

per ignorantiam,  

aut obliuionem,  

aut per cogitationem,  

aut per sermonem,  

aut per obreptionem,  

aut per necessitatem,  

aut per fragilitatem carnis  

et somnii pollutionem  

12.Waarvoor de boete tijdelijk is en waarvoor zij geen 

einde kan nemen 

 

Maar  

het  

bovengenoemde punt  

van het vergeten  

is  

alleen op de grote  

zonden  

toe te passen,  

die  

ook in de wet van Mozes  

veroordeeld worden.  

 

Zoals  

de geneigdheid daartoe  

door een goed leven  

wordt afgelegd en verdwijnt,  

zo neemt ook  

de boete ervoor  

een einde.  

 

Doch  

voor de kleine zonden,  

waarin  

de rechtvaardige  

zevenmaal valt  

- zoals er staat geschreven –  

en weer opstaat (Spr. 24,16),  

zal er altijd  

te boeten zijn.  

 

 

 

Door onwetendheid  

of vergetelheid,  

door gedachte  

of woord,  

door overrompeling  

of door drang  

of door de zwakheid van het vlees  

of door de bezoedeling van de droom,  
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singulis diebus  

uel inuiti  

uel uolentes  

frequenter  

incurrimus,  

pro quibus  

et Dauid  

orans dominum  

purificationem atque indulgentiam  

deprecatur  

dicens:  

delicta  

quis intellegit?  

ab occultis meis  

munda me:  

et ab alienis  

parce seruo tuo,  

et apostolus:  

non enim quod uolo  

facio 

bonum,  

sed quod nolo  

malum,  

hoc ago,  

et pro quibus  

idem  

etiam heiulans  

proclamauit:  

infelix ego homo: 

quis me liberabit  

de corpore mortis huius?  

 

 

3. tanta enim  

in his  

facilitate  

tamquam naturali lege  

prolabimur,  

ut,  

quantalibet  

circumspectione  

atque custodia  

caueantur,  

non possint  

ad plenum  

ista  

uitari.  

 

de istis siquidem  

unus discipulorum,  

quem  

diligebat Iesus,  

abrupta definitione  

pronuntiat  

dicens:  

si dixerimus  

quia peccatum non habemus,  

ipsi nos seducimus  

et uerbum eius 

non est in nobis.  

begaan wij  

elke dag  

dikwijls zulke dingen,  

vrijwillig  

of onvrijwillig.  

David  

bad  

daarvoor  

de Heer  

om zuivering en vergiffenis 

:  

Wie kan zijn fouten  

kennen?  

Van mijn verborgen zonden  

zuiver mij,  

en vergeef uw dienaar die  

waarvan hij zich niet bewust is (Ps. 18,13-14).  

En de Apostel zegt ervan:  

Ik doe  

niet het goede  

dat ik wil,  

maar het kwade  

dat ik niet wil (Rom. 7,19);  

 

en daarom  

roept hij  

jammerend  

uit:  

Ik ongelukkige mens!  

Wie zal mij redden  

van dit bestaan ten dode? (Rom. 7, 24).  

 

 

Wij vallen  

zo  

gemakkelijk  

in zulke fouten  

- als was het door een natuurlijke wet –  

dat we  

ze,  

met hoeveel zorg  

en waakzaamheid  

wij er ons ook voor hoeden,  

nooit  

volledig  

kunnen  

vermijden.  

 

Eén van de leerlingen  

- die  

welke Jezus liefhad –  

heeft hierover  

een stellige uitspraak  

gedaan 

:  

Als wij zeggen  

dat wij geen zonde hebben,  

misleiden wij onszelf  

en is zijn Woord  

niet in ons (lJoh. l,8.10).  
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proinde  

perfectionis culmen  

pertingere  

cupienti  

non magne  

proderit  

ad finem paenitentiae  

peruenisse,  

id est  

ab inlicitis temperare,  

nisi etiam  

in illis uirtutibus  

indefesso cursu  

semet ipsum  

semper  

extenderit,  

quibus  

ad satisfactionis indicia  

peruenitur.   

 

 

4. nec enim  

a faetidis criminum sordibus  

quae  

abhorret dominus  

quemquam abstinuisse  

sufficiet,  

nisi etiam  

illam bonam uirtutum fragrantiam,  

qua  

dominus  delectatur,  

puritate cordis  

et apostolicae caritatis  

perfectione  

possederit.  

 

 

Huc usque  

abbas Pinufius  

de  

satisfactionis indicio  

ac paenitentiae fine  

disseruit.  

 

qui licet  

ut  

in eius coenobio  

residere  

mallemus  

sollicito  

precaretur  

affectu,  

tamen  

fama Scitioticae solitudinis  

inuitatos,  

cum  

retinere non posset,  

emisit. 

 

Maar tenslotte  

baat het iemand  

die de top van de volmaaktheid  

verlangt  

te bereiken,  

nog niet veel  

dat hij tot het doel van de boete  

is gekomen,  

- dat wil zeggen,  

zich onthouden van al wat ongeoorloofd is, -  

als hij niet tegelijkertijd  

onvermoeibaar  

steeds  

voort- 

gaat  

in de deugden  

die hem  

brengen  

tot het teken van de voldoening.  

 

 

Zich onthouden  

van het stinkende vuil van de zonde,  

 

verfoeilijk voor de Heer,  

is niet  

voldoende,  

als men daarbij niet ook  

de goede geur van de deugden  

 

 

bezit  

door een zuiver hart  

en een volkomen liefde,  

zoals de Apostel die onderricht. 

 

 

Tot zover  

sprak  

abt Pinufius  

over  

het teken van de voldoening  

en het doel van de boete.  

 

Met een liefde  

die vol zorg was,  

bad  

hij  

ons,  

in zijn klooster  

te willen  

blijven.  

Maar  

de faam van de woestijn van Scetis  

nodigde ons uit.  

Toen hij  

ons niet kon weerhouden,  

liet hij ons gaan. 

 

 


