
Kloostri põhikirja näide

Et tekiks parem ülevaade munkadele esitatavatest nõudmistest, 
olgu siinkohas äratoodud Püha Benedictuse kloostrikorra 72 käsku.

1. Esiteks, armasta Issandat Jumalat kogu oma südame, mõtte ja 

tugevusega.

2. Seejärel, armasta ligimest nagu iseennast.

3. Ära tapa.

4. Ära ela kõlvatult.

5. Ära varasta.

6. Ära kadesta.

7. Ära ole valevanduja.

8. Austa kõiki inimesi.

9. Ära tee teistele seda, mida sa ei 

taha, et sulle tehtaks.

10. Valitse ennast.

11. Sureta oma ihu.

12. Ära harjuta end sellega, mis on tunnetele meeldiv.

13. Armasta paastu.

14. Kergenda vaeste olukorda.

15. Riieta alasti olijaid.

16. Külasta haigeid.

17. Mata surnuid.

18. Toeta neid, keda proovitakse.

19. Lohuta ahastajaid.

20. Hoidu ilmalikest kommetest.

21. Ära eelista midagi Jumala armastusele.

22. Ära vihasta.
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23. Ära oota oma tasumisetundi.

24. Ära hoia silmakirjalikkust südames.

25. Ära ole rahul valeliku maailmaga.

26. Ära jäta halastustööd.

27. Ära vannu, et mitte saada vandemurdjaks.

28. Ole aus südames nagu ka sõnades.

29. Ära tasu kurja kurjaga.

30. Ära tee valet, kanna kannatlikult kõike, mis sulle sünnib .

31. Armasta oma vaenlasi.

32. Vasta kurjadele sõnadele õnnistamisega.

33. Kannata ära õiguse alandamine.

34. Ära pilka.

35. Ära harjuta end 

viinaga.

36. Ära ole ahne sööja.

37. Ega ahne magaja.

38. Ega laiskleja.

39. Ära kaeble.

40. Ära laima.

41. Looda Jumalale.

42. Pea jumalaanniks kõike seda, mida leiad endas head.

43. Kurjas, mis endas leiad, süüdista alati iseend.

44. Värise Viimsepäeva ees.

45. Karda surma.

46. Soovi kogu hingest igavest elu.

47. Iga päev näe surma silme ees. 

48. Iga päev jälgi oma käitumist.

49. Mäleta ja usu, et Jumal näeb meid igas kohas.
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50. Kõik halvad mõtted löö Kristuse vastu puruks.

51. Avalda neid vaimsetes asjades kogenud vanurile.

52. Hoia oma huuli igast kurjast sõnast.

53. Ära armasta paljusõnalisust,kui sa seda saad. 

54. Ära räägi tühje sõnu.

55. Ära armasta tihti ja valjusti naerda.

56. Kuula heameelega vaimulikku lugemist.

57. Palveta sageli.

58. Iga päev palvetades pisarsilmil pihi Jumalale eelnenud patud ja 

püüa neist edaspidi hoiduda.

59. Ära täida keha soove.

60. Vihka oma tahet. Allu kõiges abti korraldustele, isegi siis, kui 

hoidku jumal, ta ise näitab vastupidist oma tegudes, mäletades 

Jumala käsku: ärge tehke tema tegude vaid tema sõnade järgi.

61. Ära püüa olla pühak enne. 

62. Iga päev täida oma eluga Jumala käske.

63. Armasta puhtust.

64. Ära kedagi vihka.

66. Ära armukadetse ega allu kadedusele.

66. Ära armasta vaidlusi.

67. Jookse austusavalsuste eest.

68. Pea lugu vanematest.

69. Armasta nooremaid.

70. Palveta vaenlaste eest Jumalaarmus.

71. Lepi enne päikeseloojangut nendega, kellega oled riidu läinud.

72. Ja ära kunagi heida meelt Jumala halastuse pärast.
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