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 DEN OPPRINNELIGE REGEL 

FOR DEN SALIGE JOMFRU MARIA 

AV KARMELBERGETS ORDEN, 

GITT AV DEN HELLIGE ALBERT, 

PATRIARK AV JERUSALEM, 

KORRIGERT, ENDRET OG STADFESTET 

AV INNOCENS IV
1
 

 

[1.]  Albert, av Guds nåde kalt til patriark for Kirken i Jerusalem, til sine kjære 

sønner i Kristus, B[rocard]
2
 og de øvrige eremitter som står i lydighetsforhold til 

ham og bor nær [Elia-]kilden
3
 på Karmelberget: Hilsen i Herren og Den Hellige 

Ånds velsignelse. 

[2.] Mange ganger og på mange måter [jf. Hebr 1,1] har de hellige fedre 

foreskrevet hvordan hver enkelt skal leve i lydighet mot Jesus Kristus [jf. 2 Kor 

10,5] og trofast tjene ham med et rent hjerte og en god samvittighet [jf. 1 Tim 

1,5], hvilken orden han enn tilhører eller hva slags klosterliv han enn har valgt.  

Da dere imidlertid ber oss om at vi skal gi dere en livsregel som svarer til deres 

forsett og som dere i fremtiden skal leve etter, bestemmer vi følgende: 

[Om å ha prior og om de tre ting man skal love ham] 

[3.] Først fastsetter vi at en av dere skal være prior. Han skal velges til denne 

oppgave med tilslutning av alle eller de fleste og klokeste av dere. Ham skal alle 

de andre love lydighet, og de skal beflitte seg på å virkelig overholde det de har 

lovet i alt de gjør [jf. 1 Joh 3,18]. De må også gi løfte om kyskhet og om å avstå 

fra eiendom.  

 

[Om å finne seg bosted] 

[4.] Dere kan bosette dere på øde steder eller der man gir dere områder som 

etter priorens og brødrenes mening passer for deres ordensliv.  

[Om brødrenes celler] 

                                                           
1
 Denne regel ble gitt til karmelittene av Den hellige Albert av Jerusalem en gang mellom 1206 og 1214. Den ble 

først godkjent av pave Honorius III den 30. januar 1226. Senere ble den godkjent av pave Gregor IX den 6. april 

1229, og av pave Innocens IV den 8. juni 1245. Den ble på nytt godkjent høytidelig for siste gang av pave 

Innocens IV den 1. oktober 1247. Vi følger teksten fra bullen Quae honorem Conditoris (Registrum Vaticanum 

21, ff. 465   – 466   ), en avskrift der språkformen er modernisert. Originalteksten har verken bibelhenvisninger, 

kapittelnummerering eller overskrifter.  
2
 Originalteksten i registeret til Innocens IV i vatikanarkivet (21,f. 465   ) og de eldste kodekser har bare initialen 

B., som senere er blitt tolket som ”Brocard”. 
3
 Originalteksten i registeret og de eldste kodekser har ikke med ”Elia”. Det er en senere tilføyelse.  
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[5.] Dertil må hver enkelt av dere ha sin egen celle som er adskilt fra de 

andres; dens beliggenhet er avhengig av boplassen dere har valgt. Cellene 

anvises til de enkelte etter priorens tildeling og med tilslutning av de andre 

brødrene, eller de klokeste av dem. 

 

[Om felles måltider] 

[6.] Tross dette skal dere spise den mat man gir dere, i et felles refektorium, 

mens dere sammen lytter til lesning fra Den hellige skrift, der dette kan 

overholdes på en praktisk måte. 

 

 [Om priorens myndighet] 

[7.] Det er ikke tillatt for noen bror å flytte fra den cellen han har fått anvist, 

eller bytte med en annen uten tillatelse fra den som for tiden er prior. 

Priorens celle skal ligge nær inngangen til det område hvor dere bor, slik 

at han kan være den første som møter den som kommer dit, og slik at han kan 

bedømme og bestemme hvordan alt skal skje videre.  

 

[Om bønn uten opphør] 

[8.] Enhver må holde seg i sin celle eller nær den, og være alene, mens han 

grunner på Herrens lov dag og natt [jf. Sal 1,2; Jos 1,8] og våker i bønn [jf. 1 Pet 

4,7], med mindre han er opptatt med andre rettmessige gjøremål. 

 

[Om tidebønnene] 

[9.] De som er i stand til å be tidebønnene sammen med klerikene, skal be 

dem i samsvar med de hellige fedres forskrifter og Kirkens godtatte sedvane. De 

som ikke er i stand til dette, skal be 25 ”Fader vår” ved nattvigilien, unntagen på 

søndager og høytidsdager. Da skal de fordoble antallet ved nattvigilien, og altså 

be ”Fader vår” 50 ganger. Samme bønn skal de be syv ganger ved Laudes.  Ved 

hver av de andre tidebønnene skal de likeledes be ”Fader vår” syv ganger, men 

ved Vesper skal de be denne bønn 15 ganger.   

 

 [Om å ikke ha privat eiendom] 

[10.] Ingen av brødrene skal kalle noe sitt eget, alt skal være felles for dere [jf. 

Apg 4,32; 2,44]. Prioren skal egenhendig eller ved den bror han har gitt dette 

oppdrag, dele ut til hver enkelt etter behov [jf. Apg 4,35], idet han tar hensyn til 

den enkeltes alder og hva han ellers trenger.  
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 [Hva det er tillatt å ha i felleskap] 

[11.] Det er imidlertid tillatt å ha så mange esler og muldyr som dere trenger, 

likeså andre husdyr eller fjærkre for å skaffe mat. 

 

 [Om kapell og gudstjeneste] 

[12.] Et kapell skal bygges på det mest velegnede sted mellom cellene. Der skal 

dere komme sammen hver dag om morgenen for å delta i den høytidelige 

messen, hvor dette kan la seg praktisk gjøre. 

 

[Om kapittel og om å rette på brødrenes feiltrinn og skyld] 

[13.] På søndager, eller også om nødvendig på andre dager, skal dere drøfte 

opprettholdelsen av Ordenen og sjelenes frelse. Dere skal også med kjærlighet 

rette på brødrenes feiltrinn og skyld dersom noe slikt skulle forekomme.  

 

 

 

 

    [Om brødrenes faste] 

[14.] Dere skal overholde faste hver dag unntatt søndager, fra festen for Korsets 

Opphøyelse til påskesøndag, med mindre sykdom, legemlig svakhet eller andre 

rettmessige grunner gjør det tilrådelig å avstå fra å faste. For nød kjenner ingen 

lov.  

 [Om avhold fra kjøtt] 

[15.] Dere skal avholde dere fra kjøtt, med mindre dere må spise det på grunn 

av sykdom eller svakhet. Og ettersom dere ofte må tigge når dere er på reise, 

kan dere ta til dere retter som er tilberedt med kjøtt når dere er hjemmefra, for 

ikke å ligge deres vertskap til byrde. Også til sjøs er det tillatt å ta til seg kjøtt. 

 

 [Formaninger] 

[16.] Ettersom menneskets liv på jorden er en strid [jf. Job 7,1], og alle som vil 

leve et gudfryktig liv i Kristus, lider forfølgelse [jf. 2 Tim 3,12], og da dessuten 

deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve på jakt etter noen å 

sluke [jf. 1 Pet 5,8], må dere med største omhu ta på dere Guds fulle rustning, 

slik at dere kan holde stand mot fiendens angrep [jf. Ef 6,11]. 

La kyskheten være deres belte [jf. Ef 6,14], og la hjertet rustes med 

hellige tanker, for det står skrevet: ”Hellige tanker skal bevare deg.” [Ordsp 2,11 
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etter LXX] Ta på dere rettferdighetens brynje [jf. Ef 6,14] slik at dere elsker 

Herren deres Gud av hele deres hjerte, av hele deres sjel og av all deres kraft [jf. 

5 Mos 6,5] og deres neste som dere selv [jf. Matt 19,19; 22,37.39].  

Rust dere fremfor alt med troens skjold, for med det kan dere avverge alle 

den Ondes brennende piler [jf. Ef 6,16], for uten tro er det umulig å være Gud til 

behag [jf. Hebr 11,6]. Sett så frelsens hjelm på hodet [jf. Ef 6,17], slik at dere 

venter deres frelse fra ham som er den eneste Frelseren, han som frelser sitt folk 

fra deres synder [jf. Matt 1,21].  

Måtte Åndens sverd, som er Guds ord [jf. Ef 6,17], få bo i deres munn og 

deres hjerte [jf. Rom 10,8] i hele sin rikdom [jf. Kol 3,16]. Og alt som dere gjør, 

gjør det i samsvar med Herrens ord [jf. Kol 3,17; 1Kor 10,31]. 

 

 [Om arbeid] 

[17.] Dere bør være opptatt med arbeid slik at djevelen alltid finner dere 

sysselsatte
4
 og ikke får anledning til å trenge inn i deres sjeler på grunn av 

lediggang. I denne sak finner dere både undervisning og forbilde hos den salige 

apostel Paulus ved hvis munn Kristus talte [jf. 2 Kor 13,3]. Denne apostel ble 

innsatt av Gud som forkynner og lærer for hedningene i tro og sannhet [jf. 1 Tim 

2,7]. Om dere følger ham, kan dere ikke fare vill.  

”Vi slet og strevde med vårt arbeid da vi var hos dere,” sier han. ”Vi 

arbeidet dag og natt for ikke å ligge noen av dere til byrde. Ikke slik å forstå at 

vi ikke kunne hatt rett til det; men det var for selv å være et eksempel dere 

kunne etterfølge. Så gav vi dere også det påbud, den gang vi var hos dere, at 

dersom noen ikke ville arbeide, skulle han heller ikke ha noe å leve av. Men nå 

hører vi at det er noen blant dere som lever et uordentlig liv, som ingenting 

bestiller, samtidig som de er opptatt av alt. Disse pålegger vi og oppfordrer 

innstendig i vår Herre Jesus Kristus, at de fører et stillferdig og arbeidsomt liv, 

så de kan leve av hva de selv har tjent.” [2 Tess 3,7–12] Dette er den hellige og 

gode vei, vandre på den [jf. Jes 30,21].  

 

 [Om stillhet]  

[18.] Apostelen anbefaler et stillferdig liv idet han foreskriver at vi skal arbeide 

i stillhet [jf. 2 Tess 3,12]. På samme måte vitner profeten: I stillheten blir 

rettferdigheten dyrket [jf. Jes 32,17]. Og videre: ”I stillhet og tillit skal deres 

styrke være.” [Jes 30,15]  
                                                           
4
 Ordene ”slik at djevelen alltid finner dere sysselsatte” er hentet fra Den hellige Hieronymus’ brev nr. 125 til 

Rusticus (ML 22, 1078). 
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Derfor fastsetter vi at stillheten skal overholdes fra kompletorium er bedt, 

og like til prim er bedt den påfølgende dag. Resten av tiden må ikke stillheten 

nødvendigvis overholdes så strengt, dog må man nøye vokte seg for å bruke 

mange ord. For som skrevet er og erfaringen viser: ”Der det er mange ord, blir 

synden ikke borte.” [Ordsp 10,19] ”Den som taler ubetenksomt, kommer i 

ulykke.” [Ordsp 13,3] Likeledes sies det at den som bruker ord i overflod, 

skader sin sjel [jf. Sir 20,8]. Og i Evangeliet sier Herren: ”For hvert fruktesløst 

ord en taler, skal en svare regnskap på Dommens Dag.” [Matt 12,36]  

Skaff dere altså en vekt, hver enkelt av dere, så dere kan veie deres ord, 

og sett stramme tøyler for deres munn, slik at ingen snubler og faller på grunn av 

tungen. Fallet kan bli uopprettelig og føre til døden [jf. Sir 28,25–26]. Måtte 

hver enkelt med profeten gi akt på sine veier, så han ikke synder med sin tunge 

[jf. Sal 39,2], og med iver og omhu legge vinn på å overholde stillheten, for i 

den blir rettferdigheten dyrket [jf. Jes 32,17].    

 

[Formaning til prioren om ydmykhet] 

[19.] Men du, broder B[rocard]
5
, og enhver som blir innsatt til prior etter deg, 

må alltid ha i sinne å utføre i gjerning det som Herren sier i Evangeliet. ”Den 

som vil regnes for stor blant dere, han skal være alles tjener, og den som vil 

være den første, han skal være alles slave.” [Mark 10,43–44; Matt 20,26–27] 

 

[Formaning til brødrene om å ære sin prior]  

[20.] Og dere, øvrige brødre, ær deres prior i ydmykhet. Tenk heller på Kristus 

enn på ham, for det er jo Kristus som har satt ham over dere [jf. Sal 66,12] og 

som sa til kirkenes ledere: ”Den som lytter til dere, lytter til meg, og den som 

forkaster dere, forkaster meg.” [Luk 10,16] Dersom dere har dette i tankene, vil 

dere ikke bli stilt til doms for forakt, men ved lydighet fortjene det evige livs 

lønn. 

 

 [Avslutning] 

[21.] Dette har vi i all korthet skrevet til dere og har fastsatt en livsform for dere 

som dere skal leve etter. Men dersom noen gjør mer enn han er forpliktet til, 

skal Herren selv gjengjelde ham når han kommer igjen. Bruk dog 

dømmekraften, dydenes rettesnor.
6
 

                                                           
5
 Det står bare B. i originalen, jf. note 2.  

6
 ”Bruk dog dømmekraften, dydenes rettesnor.” er sannsynligvis tatt fra Johannes Cassian. Se: ML 49,528, konf. 

2,4. ”Omnium namque virtutum generatrix, custos moderatrixque  discretio est –  For dømmekraften er dydenes 

frembringer, vokter og styrer.” 


