Z traktátu sv. biskupa a mučeníka CYPRIÁNA
O živote panien
Čím viac panien, tým väčšia radosť matky
Teraz sa prihovárame pannám, lebo čím vznešenejšie je ich postavenie, tým viac sa treba o
ne starať. Ony sú kvetom na strome Cirkvi, ozdobou a okrasou duchovného pôvabu,
radostnou mladosťou, bezúhonným a neporušeným predmetom chvály a úcty, Božím
obrazom svätosti Ježiša Krista, vznešenejšou časťou Kristovho stáda. Z nich sa raduje a z nich
krásne prekvitá požehnaná plodnosť matky. Im hovoríme, ich povzbudzujeme viac z lásky
ako z moci. Lebo ako posledný, najmenší a dobre si vedomý svojej úbohosti, neosobujeme si
právo posudzovať ich správanie, ale vo vedomí zodpovednosti sme obozretnejší a väčšmi sa
obávame diablových útokov.
A nie je zbytočná táto obozretnosť nie je neoprávnená táto obava, lebo pomáha na ceste
spásy a bedlí nad Božími a životnými príkazmi, aby panny, ktoré sa zasväcujú Kristovi,
zriekajú sa telesnej žiadostivosti a telom i dušou sa venujú Bohu, korunovali svoje dielo,
ktoré čaká veľká odmena. Nech sa neusilujú ozdobovať sa a páčiť sa niekomu inému okrem
svojho Pána, veď od neho očakávajú odmenu za svoje panenstvo.
Dbajte panny, dbajte o to, čím ste začali byť. Dbajte o to, čím raz budete. Čaká vás hojná
odplata, veľká odmena, najvyššie vyznačenie za čistotu. Vy ste už začali byť tým, čím my len
budeme. Vás už v tomto živote zdobí sláva vzkriesenia, lebo kráčate po tomto svete bez jeho
nákazy. Keď ostávate čistými pannami ste ako Boží anjeli. Nech len vydrží a silnie vaše
úprimné a neporušené panenstvo a ako odhodlane začalo, tak nech sa zdokonaľuje a nech
hľadá svoju ozdobu v čnostiach, a nie v šperkoch a odeve.
Počujte hlas Apoštola, ktorého Pán nazval svojou vyvolenou nádobou a ktorého Boh poslal
hlásať nebeské posolstvo: „Prvý človek pochádza zo zeme, druhý prichádza z neba. Aký je ten
pozemský, takí sú aj jeho potomci. A aký je ten nebeský, takí budú aj jeho nasledovníci. Ako
sme nosili podobu toho pozemského, tak budeme nosiť podobu toho, ktorý je z neba.“ Tento
obraz nosí v sebe panenstvo, nosia ho neporušenosť, svätosť a poctivosť (Nn. 3-4. 22. 23:
CSEL 3, 189-190. 202-204).

