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[A1ver so] KRÓLEWSKIEJ Wysokości przywilejem
za strze żo ne zo sta ło, By nikt inny prócz Ser wa ce go
Sas se na, tych ksiąg Wie leb ne go Księ dza, Księ dza
Mel chio ra Ca no, bi sku pa Ka na ryj skie go: O Źró -
dłach Teo lo gii, nie dru ko wał i nie da wał do dru ku,
a gdzie in dziej wy dru ko wa nych w naj bli ższym
sze ścio le ciu nie roz pro wa dzał i nie sprze da wał.
Prze kra cza ją ce mu po sta no wio na kon fi ska ta te go
ro dza ju ksiąg, i cię żka grzyw na pie nię żna. Zgod nie
z pi smem da nym w Bruk se li, 19 lu te go 1563, sty lem
Braban cji, pod pi sa nym.

Bo ude vvyns

Księ ga ta prze czy ta na, zo sta ła do pusz czo na 
i za twier dzo na, przez Wy bit ne go Księdza Se ba -
stia na Ba er Del phiu sa, ko le gium Świę tej Ma rii
An twerp skiej pa ste rza.



[A2] cenzUra
BratarodrygaVadilei,Benedyktyna,

ŚwiętejcesarskiejWysokościkaznodziei,
ksiąg:oźródłachteologii,

PrzewielebnegoojcaBrataMelchioracano,
mnichaŚwiętegoDominika,

BiskupaKanaryjskiego.

Z polecenia Królewskiego Senatu dzieło, które ma tytuł: O źródłach
teologii, Przewielebnego mistrza, brata Melchiora Cano, Mnicha

za ko nu świę te go Do mi ni ka, nie gdyś Bi sku pa Ka na ryj skie go, otrzy -
ma łem do prze glą du i zba da nia: czu jąc za iste, że praca da le ce prze -
kra cza si ły me go umy słu, nie uchy li łem się: za rów no z po wo du tak
wiel kiej god no ści Ra dy, któ rej roz ka zo wi sprze ci wiać się bez pięt na
bar dzo cię żkie go wy stęp ku nie wol no, jak z po wo du przy szłe go wiel -
kie go po żyt ku te goż dzie ła dla ca łe go Kościo ła: do daj, że wiel kim
trzy ma ny by łem pra gnie niem czy ta nia dzieł te goż pisa rza, a zwłasz -
cza te go. Więc od czy ta łem, roz wi ną łem, prze czy ta łem ni niej sze
dzieło. Lecz le d wie mo gę po wie dzieć, co naj bar dziej w tak wiel kim
za iste dzie le bym po chwa lił. Je że li bo wiem szu kasz czy sto ści i wy -
twor no ści mo wy, z pew no ścią znaj dziesz tę, która do Cy ce ro niań skiej
[A2ver so] mo gła by być przy rów na na. Jeże li zaś rze czy mi nio nych
dzie jów i za sa dy roz pra wiania o dzie jach po szu ku jesz, dość chwa lo -
ne mu Salu stiu szo wi dzie jo pi so wi, jeżeli nie wy ższe go, ni ższe go na
pew no nie znaj dziesz. A je śli pra gniesz wni kli wej i do kład nej podsta -
wy Fi lo zo fii, tu krót ko mo żna bę dzie w zbio rze wszel ką za sa dę
Platoń skiej i Ary sto te le sow skiej nauki kontem plo wać. Je że li zaś
pochło nię ty je steś do wo dem teo lo gii schola stycz nej, po świę tym
Toma szu, (któ re go zawsze uwa ża łem, iż wy jąć na le ży), ni ko mu 
z wielu, któ rzy o tej dzie dzi nie ucze nie i bystro pi sa li, za ni ższe go
uznać nie bę dzie wol no, tak byś za iste owe go ucznia, nie dość chwalo -
ne go Mi strza Bra ta Fran cisz ka de Vittoria, mógł uznać za wybitnego:
do niego pisarz ten wszystkie swoje otrzyma ne w teo lo gii po stę py
odno si, (co na le ży uznać za nie ma łą chwałę je go mą dro ści, uczo no -
ści i skrom no ści). Nad to je że li sta rasz się o do świad cze nie Pra wa
Pa pie skie go, (w któ re pi sarz wło żył wysi łek nie do po gar dze nia), 
z prac te go Mni cha mo żna bę dzie zdo być upra wia nia te goż Pra wa



skró co ny spo sób. Już zaś je żeli Świę tych Pism głę bo kie ta jem ni ce
prze my śleć i prze śle dzić się sta rasz, pod żad nym na uczy cie lem, po
owych wiel kich Dok to rach Ko ścio ła Świę te go, peł niej i ja śniej się
nie na uczysz. Co po wiem o owym za pa le, któ rym prze ciw wszyst kim
pa łał błęd no wier com? Ich za iste jak pies my śliw ski z da le ka wę szył
i tro pił, wiel kie go owe go Ata na ze go nieska żo ne i ka to lic kie [A3]
przy wra ca jąc oby cza je, a mo że tru dy: je wszyst kie dla ka to lic kiej
praw dy umi ło wa nia na wzór wiel kie go pa triar chy Ja ku ba ła two
pono sił. Nad to otrzy ma ny tak wiel kie go pi sa rza po ży tek, na ukę,
wszyst kich dzie dzin upra wia nia spo sób, od nieś Chrze ści jań ski czytel -
ni ku do Naj do stoj niej sze go i Naj prze wie leb niej sze go Ar cy bi sku pa
Se wil li, Fer dy nan da Val des, Wiel kie go In kwi zy to ra spraw wia ry,
(któ re go zo sta wił dzie dzi cem te go wspa nia łe go dzie ła), a któ ry z naj -
wy ższym sta ra niem za trosz czył się, by na światło wy da ne zo sta ło to
dzie ło, ko rzy ści wszyst kich po ży tecz ne. I nie mniej sza, pil ny czy tel -
niku, po dzię ka na le ży się Naj do stoj niej sze mu i Naj prze wie leb niej -
sze mu księ dzu Ka spro wi de Cu ni ga, Ar cy bi sku po wi Com po ste li,
naj wy ższe mu Świę tej Ce sar skiej Wy so ko ści Ka pe la nowi, któ ry dla tej
przy jaź ni, któ rą z pi sa rzem był zwią za ny, jak naj bar dziej sta rał się,
by wkrót ce tak znacz ne dzie ło na świa tło wy da ne zosta ło. Dla te go
wy da nie dzie ła tak wy twor nego, uczo ne go, ro dzajem wszyst kich
dziedzin ubo ga co ne go, (niech po mi nę bar dzo ka to lic kie go, w tych
zgub nych cza sach bar dzo po ży tecz ne go, na wet po wiem ko niecz -
ne go), uzna li śmy nie tyl ko za wiel ką chwa łę ca łe go za ko nu świę te go
oj ca Do mi ni ka, lecz ta kże ca łej Hisz pa nii, a stąd mia sta Ko ścio ła
Ka to lic kie go. W Ma dry cie, dnia 15, mie sią ca sierp nia, Roku
Pańskie go 1562.

Ro dryg Va di leus

cenzura6



[A3ver so] BraTaMelchioracano
zaKonUKaznoDzieJSKieGo,
ŚWięTeJTeoloGiiProfeSora,

iBiskupaKanaryjskiego,
orazpierwszejkatedrynaakademiiwSalamancekierownika,

oźródłachTeologiiKsiągdwanaście

Doksiągoźródłachteologiiwprowadzenie

częstosobiemyślałem,dobryczytelniku,czywięcejdobraprzyniósłludziom
ten,ktoobfitośćlicznychrzeczydonaukwprowadził,czyktoprzygoto-

wałzasadęidrogę,którątenaukiłatwiejidogodniejwładziebyłyprzekazy-
wane.Boniemożemyzaprzeczyć,żeiodkrywcomrzeczywielejesteśmy
winni,izpewnościąwielejesteśmywinnitym,którzyrozumemiumiejętno-
ściądostosowaliodkryterzeczydowspólnegoużytku.

[A4] Jamianowiciekiedy troskliwie rozpatrujęuczonośćstarożytnych
iduchempoznajęwnichrozmaitysprzętnauczania,widzęniemałączęść
wprowadzonychprzeznichudogodnień.Gdyzaśmłodszejszkołydziełoista-
raniepostanawiamprzejrzeć,pojmujęwielekorzyścizgotowanychzpomocą
tejnowejumiejętnościizamiłowania.

amnie,długozaistemyślącego,rozumsamdotegonajbardziejwniosku
prowadzi,bymuznał,żejedniidrudzyrówniedobrzesądladobrychumiejęt-
ności zasłużeni. Bo chociaż dawni pisarze nauk dostarczyli wszystkim
najbardziejuczonymizamiłowanymwielkiejobfitościbogactw:jednakwspół-
czesnychpotrzebęmierzysięłatwościąnauczania:którąumiejętniejwpływa-
jąnaumysłyprostychinieudolnych,aconiegdyśobszernieiswobodniebyło
roztrząsane, to obecnie zwięźle człon po członie wypowiadając, niemałą
jasnośćwnosządomrocznychodkryćstarożytnych.otóżwtejjednejspra-
wie,naileduchamegodomniemaniem[A4ver so] pojąćmogę,młodsiznaj-
dują sięalbo równi starożytnym,albonawetwyżsi,wewszystkim innym
daleceniżsi.zpewnościąpoowychprzodkachpotomniledwiecokolwiekmo-
gąsobiewodkrywaniurzeczyprzypisać.Jeżelizaśsobieprzypisująporzą-
dek,układ,przejrzystość,wydajesię,iżtegoswoimprawemwpewiensposób
dochodzą.

Dlategoczytaniemjednychidrugichuczyniteologrozprawęscholastycz-
nąbezwątpieniapełniejszą.czerpiącbowiemodtychjakbymaterię,odtam-
tych jakby formę roztrząsania,mocenbędziedo zdrowejnauki zachęcać,
a tych,którzyprzeczą,przekonywać.co jest, jakmówiapostołPawełdo
Tytusa,głównymzadaniemchrześcijańskiegodoktora.

Pragnieniewyjaśnieniategowpełnimnieporuszyło,bypodjąćrozprawę
oźródłachteologii,mężomuczonym,jeżelimniepoglądniemyli,niecałkiem
zbędną,nieuczonymzaśbardzokonieczną.Tozaśtymchętniejuczyniłem,
żeżadenzteologówdotąd,oilezai- [1] stewiem,niewziąłtegorodzaju



dowodzeniadoopracowania:chociażpróczowejogólnejsztukiroztrząsa-
nia,którąotrzymaliśmyodDialektyków,koniecznejest,byteologmiałinną,
atakżeinneźródładorozprawiania,skądczerpałbydowodyniejakbyogólne
iobce,leczjakowłasne,zarównodlaumocnieniaswoichtwierdzeń,jakdla
odparciazdańprzeciwników.

Tozaśdzieło, trudneonozaiste,wnet rozpocznę,gdywpierwduchem
uniżonymipokornymdopomocyJezusachrystusa,błagalny imarnysię
ucieknę.nieprzystąpiębowiemdoniegoufnywzdolność,albouczoność
moją,leczwpomociłaskęDuchaŚwiętego;któregojeśliojcieciSynudzie-
ląmidosporządzeniatejksięgi,zrobię,jakufam,niemałąprzysługęteolo-
gom,dlaktórychjaknajbardziejtodziełosięwydaje.

Wprowadzenie8



[2] O ŹRÓ DŁACH TEO LO GII

Księ ga Pierw sza

RozdziałI.

Podziałcałegodzieła.

oźródłachteologiiciągłąmającmowę,całąnaczternaścieksiągdzielić
postanowiłem.Pierwszaznichkrótkowyliczyźródła,zktórychmogłaby

zdatnezaczerpnąćdowody,czyzapragnieswojewnioskiteologicznewyka-
zać,czyprzeciwneodeprzeć.Dziesięćdalszychszerzejidokładniejpouczy
jakąmockażdezeźródełzawiera,tojestskąddobywasiędowodypewne,
askądtylkoprawdopodobne.Wdwunastej i trzynastejmowabędzie, jaki
użytekmają tego rodzaju źródła, zarównow sporze scholastycznym, jak
wwykładziePismaŚwiętego.Jakibowiemjestichużytekwludowymkaza-
niu,nietrudnozaistejestmówić:jednaknależypominąć,bymowaniezdała
sięobcazadaniuSzkoły.ostatniawreszcieksięga,ponieważniewszystkie
źródłaodpowiadająkażdejrozprawie,szczegółowowykaże,jakimidowodami
ściśleprzeciwbłędnowiercom,którymizosobnaprzeciwŻydomiSaracenom,
którymizaśwreszcieprzeciwPoganomteologmaprowadzićrozprawę,jeżeli
kiedyśtrzebabędzieznimispieraćsięowiarękatolicką.comianowiciegdy,
załaskąBoga,pełniejwykończę,zewszechstronstosownaidoskonałabędzie
mojarozprawaoźródłachteologii,spełnionawewszystkichswoichliczbach
iczęściach.

RozdziałII.

Odwurodzajachdowodów,
którymikażdarozprawajestprowadzona.

Wcześniejzaś,nimwyliczęźródłateologii,coobiecujepierwszaczęśćtej
rozprawy,trzebanam[3] ustalićto,żewszelkiedowodzeniewynika

albozrozumu,albozpowagi.Tymibowiemdwomasposobamizgodęwyra-
żamynakażdąrzeczsporną.chociażzaśwewszystkichpozostałychnaukach
pierwszemiejscezajmujerozumaostatniepowaga,tojednakteologiajestje-
dyna,wktórejpodczasrozprawytrzebaszukaćnietakczynnikówrozumu,jak
powagi.Źródłobowiemzpowagidotegostopniasobiepozyskała,żerozu-
mowaniaalbopodejmujejakgościipodróżnych,alboteżprzyjmujesobiena
służbę,jakbyprzywołanezdala.Bonajbardziejopierasięnawierze:która
jeśli niewypływa z powagi, nie tylkowiarą być, lecz nawet pojęta być,



niemoże.Jest bowiemwia ra, jakprzekazujeapostoł, prze świad cze niem o rze -
czach nie wi dzial nych (hbr11,1), jakgdybyśchciałpewne,pewnymiuczynić
rozumem,zaistezrozumemoszalejesz.Głównewięcmiejsce,takjakuwier-
nych,takiuteologów,mapowaga.Dalejpostępujerozumjakbysłużebnica.

Tocoapostołwydajesięoznaczać,gdymówi:wi nien nauczycielKościoła
trzymać się tej wier nej mo wy, ja kiej go na uczo no, że by mógł na po mi nać przez
zdro wą na ukę i tych, któ rzy się sprze ci wia ją prze ko ny wać (Tt1,9). Ktokolwiek
bowiemchcebyćnauczycielemszkołychrześcijańskiej,trzeba,bynajpierw
dobyłmowywiary;leczjeżelinatychmiastnieużyjezasadynauczania,może
byćwprawdziewiernym,alenauczycielemwiernychbyć,niebędziemógł.
Boiludzie,chociażdoświadczeni,cozarystotelesapoprawniewnioskuje
ŚwiętyTomasz,niemogąrozprawiaćzprzeciwnikami,jeżelidodoświadcze-
nianiedojdziezasadaumiejętności.

obojewięcpotrzebnisąteologowi:ipowagairozum,takjednak,bypowa-
gawteologiizajmowałapierwszemiejsca,arozummiałostatnie.cowięcbyło
podstawąpierwszejczęści,tojasnozostałowyłożone.Przekazanebowiem
zostałydwojakieźródła,zktórychczerpanesądowody,jednezpowagi,drugie
zrozumu:leczprawiewszystkiedowodyteologicznezpierwszegotegoźródła
sączerpane.Tęrzeczjakiliczbęorazukładźródełprzedłożynastępujący
wykaz.

[4] RozdziałIII.

Oliczbieiukładzieźródełteologicznych.

co,wcześniejprzekazaneprzezPlatonaiarystotelesa,nakazujecyceron,
żekażdenauczanie,którepodejmujesięojakiejkolwiekrzeczy,powinno

wychodzićodokreślenia,bypojmowanoczymjestto,oczymsięrozprawia,
tegowprzyszłejrozprawieoźródłachteologii,nienależałozpewnościąpo-
minąć,byprzedewszystkimwyjaśnionezostało,czymjestźródłoteologicz-
ne, chyba, że z tego, co powiedzieliśmy, tak było łatwe, iż rzecz nie
wymagałabywyjaśnienia.nieobiecywaliśmybowiemrozprawiaćwtymdzie-
leoźródłachogólnych,którezwykłyrozprawiaćokażdejrzeczy,albooroz-
działachrzeczywybitnych,któreobecnieteżzwanesąźródłamiogólnymi,jak
ousprawiedliwieniu,ołasce,ogrzechu,owierzeioinnychtegorodzaju,
(touczyniłowieluznaszych;spośródluteranównietylkofilip,lecztakże
Kalwinuczynił,ludzieniemałowymowni,jednakniezbożni,jakmożeszuznać
uczniówlutra),lecztakjakarystoteleswTo pi kach przedłożyłogólneźródła,
jakbysiedzibyiznamionadowodów,wktórychznalazłobysięwszelkiedowo-
dzeniedokażdejrozprawy,takmyprzedstawiamypewneszczególneźródła
teologii,jakosiedzibywszystkichdowodówteologicznych,wktórychteolo-
gowieznajdąwszystkieswedowodzenia,czydoumocnienia,czydoodpar-
cia. Stąd, ponieważ określenie źródła teologicznego naoczne jest, z tego
cozostałopowiedzianewewstępie,niemusiałotubyćprzeznasdokładniej
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wyjaśnione,leczcobyłoniejasne,dotegotrzebanatychmiastprzystąpićitego
rodzajuźródełpewnąiostatecznąliczbęukazać.Wykazwięcźródełteologicz-
nychzamykamywliczbiedziesięciu,wiedząc,iżbędątacy,którzysprowadzą
teźródładomniejszejliczby,inni,którzyteżzechcą,bybyławiększa.lecz
zesposobemwyliczenianienależyzwlekać,byleżadnewogóleźródłozbęd-
neniezostałodoliczone,albokoniecznepominięte.

Pierw szym więcźródłemjestpowagaPismaŚwiętego,którezawierasię
wksięgachkanonicznych.Dru gim jest powaga tradycjichrystusa iapo-
[5] stołów,które,ponieważniezostałyspisane,leczzuchadouchadonas
przeszły,jaknajsłuszniejnazwałbyśwyroczniamiżywegosłowa.Trze cim jest
powagaKościołaKatolickiego.Czwar tym powagaSynodów,zwłaszczagene-
ralnych,wktórychpowagaKościołaKatolickiegozasiada.Pią tym powaga
Kościołarzymskiego,któryzBożegoprzywilejuijestinazywasięapo-
stolski.Szó stym jest powagadawnychświętych.Siód mym jestpowagascho-
lastycznych teologów, do których dołączamy również biegłych prawa
papieskiego.Bonaukategoprawajakbyzdrugiejstrony,odpowiadaschola-
stycznejteologii.Ósmym jestrozumprzyrodzony,którynajszerzejotwartyjest
przezwszystkienaukiprzyrodzonymświatłemwynalezione.Dzie wią tym jest
powagafilozofów,którzypostępująpodprzewodemnatury,wśródnichbez
wątpieniasącesarscybiegliwprawie,którzyisami,jakmówibiegływpra-
wie,wyznająfilozofię.Ostat nim wreszciejestpowagahistoriiludzkiej,czy
topisanejprzezwiarygodnychautorów,czyzpokolenianapokolenieprzeka-
zanej,niezabobonnieipobabsku,leczzpoważnymistałymuzasadnieniem.

Jestwięctychźródełdziesięć,wktórychukrytesąwszystkiedowodyteo-
logiczne,ztąmianowicieróżnicąwydobywanenaświatło,żektórezsiedmiu
pierwszychźródełwynikają,sąniemalwłasnetejdziedziny;tezaśztrzech
ostatnich,sąprzypisaneijakbyzcudzegowyżebrane.Skorobowiemsą,jak
wyżejpowiedziałem,dwasposobydowodzenia,jedenzpowagi,drugizrozu-
mu,iskorotenjestteologa,atamtenfilozofa,teologmusiuciekaćsiędo
niższego, jeżeliniemożeposłużyćsięwyższym.chociażwolnoniekiedy
stosowaćobarodzajedowodzenia,jakpotemnaswoimmiejscuwykażemy.
opierwszejwięcczęścidzieła,ponieważ,jaknapoczątkupowiedzieliśmy,
niewymagaładługiegowykładu,tylezostałopowiedziane.

(Pierw szej księ gi ko niec.)
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[6] O ŹRÓ DŁACH TEO LO GII


Księ ga Dru ga

Doksięgidrugiejoźródłachteologii

Wprowadzenie.

choćczęstowidzę,żejestwtejwiedzyktoś,ktonieumiemyśliswoich
blaskiemwymowyoświecić,jeślipisze,żenującoodwiedzyipisania

odpychany,bardzodalekijestem,bymgardził,anawetbymnatarczywiepytał.
Boosprawachciemnychidozrozumieniatrudnychjasnomówić,nietylko
bystrozdaniami,lecztakżezdobniesłowami,takbardzopracowitejestimo-
zolne,żebyłbyniegodziwy,ktochciałbywymuszać.itomianowiciewidzę,
żeniewieludotądsięudało,byobupracowalisposobami,wrozprawachnauki
oBoguszlijednocześniezaowymwytwornymmówieniaibystrymroztrzą-
saniasposobem.

Myzaśilewjednymidrugimpostąpiliśmy,innychsądniechbędzie;zpew-
nościąszliśmyzajednymidrugimsposobem.niepodobanamsiębowiem
rzekapustychsłów, [7] którymbrakujetreści;inieujmujenaswnikliwość
treści,jeślijestposuchawymowy.aodbałościmowyniechkażdyczytając
naszeswobodniesądurabia;nicbowiemnieprzeszkadzam:womawianiuzaś
tychrzeczy,którychwtychksięgachwieleipoważnychipożytecznychdo-
kładnieiobszerniemamyroztrząsać,wielkąjaknamsięwydajeprzyniesie-
mypomocnaszymteologom,bynietylkomłodzi,lecztakżeuczeni,trochę
możezyskaliidorozprawianiaidosądzenia.

aniechciałbym,żebytouznanezostałozapowiedzianezarozumiale,bo
dającwieluumiejętnośćwymowy,cojestwłaściweszkole:ściśleizwarcie
rozprawiać,ijakbydożywegowszystkorozcinać,ponieważnatymwysiłku
wieksterałem,niejestem,jeślisięniemylę,zarozumiały,gdytegojakimś
swoimprawemdochodzę.orazniejestemtakbardzotępy,bymniewstydził
się,żerównieżwtychrzeczachczęstosięteżłudziłem.leczczyminnymjest
nigdybłędnieniemyśleć, czegosobienieprzyznałem,aczyminnymrzeczy
takpoważnejaktrudneprawidłemirozumemtłoczyć,comianowiciesłusznie,
jakmisięwydaje,podjąłem;choćmogęsięmylić;darowanabądźszkodo!

Wszystkobowiemcopowiedziałem,niedotegozmierza,bymsobiezna-
jomość rzeczy przywłaszczył: cóż bowiem skromnemu mężowi bardziej
obcebyćmoże? leczbyniktpragnącygładszegopiśmiennictwa,wscho-
[8] lastycznejrozprawieniewymagałodemniemowyprzetartej,tymmniejozdo-
bamimówcówokraszonej.Szkołębowiemchcęzadowolić,Szkolewłaści-
wychwyrazóworazszczególnychsposobówmówienianieśmiemodbierać.
choćbowiempragnęrozprawiaćzdobniej,niżzwyklinasi;niepowinienem



jednakpodwójnegotrudunieśćteologom,jednegowrzeczy,drugiegowsłów
pojmowaniu.Krótkoczytelnikomtajemnicęsercamegowyznaję:ktodzięki
mniesposóbrozprawianiawteologiiotrzyma,niechcę,byztrudemmoje
pismapojmowałidozrozumieniateologa,zatłumaczagramatykaszukał.

leczdośćotym.Jużbowiemczasjest,byśmytegodochodzili,comabyć
kolejnowyjaśnione.comianowiciejakwielkiezajęcie,takrównieżobszerną
będzienamstanowiłorozprawę.leczobszernośćkorzyściąnagrodzonabędzie.
niczaśpożyteczniejszegoszkoleteologówniemożebyćdane,niżbydowie-
dzielisię,któreźródłomocnych,aktórenaodwrótsłabychdostarczadowodów.
Dziękitemuchybanajbardziejmięśnieiczłonkiteologiisąścisłeirzetelne.

[9] RozdziałI.

OPismaŚwiętegonajmocniejszejwarowni
iczterechmachinach,którymijestbita.

apierwsze zaiste źródło jest bezsprzecznie mocne Boską i najcięższą
powagą.Boksięgamiświętymiikanonicznyminazywamyte,któreświę-

cipisarzeujęlipoddyktandoDuchaŚwiętego.Skorowięcwiadomo,iżone
takiesą,będziemywierzyli,żebezwątpieniasąnajpewniejszeinajprawdziw-
sze;jakaugustynuczy,ujmuje,wpaja:wdrugiejksiędzeDe ci vi ta te Dei, roz-
dział 3, i księdzeCon fes sio nes rozdział 15, iEpi sto la 7 ad Mar cel li num, 
i Epi sto la 19 ad Hie ro ny mum, iksiędzepierwszejDe do ctri na Chri sti rozdział
37,iksiędzedrugiejDe bap ti smo con tra Do na ti stas rozdział3orazwewpro-
wadzeniutrzeciejksięgiDe Tri ni ta te. izaistesłusznie.Jeżelibowiemszcze-
rzenierzucisztejpodwaliny,cokolwiekwteologiizbudujesz,padnie:padnie
nawetowomiastoBoże,któregopod wa li ny w gó rach świę tych i w pi smach
ksią żąt, któ rzy by li w nim. Tychpismpisarzemniejestczłowiek,leczBóg.
Pan bowiemopo wie w pi smach na ro dów i ksią żąt, tych, któ rzy w nim by li
(Ps 86,6). Pan przeto broni powagi tego źródła, bronią i książęta.Wie żą
bowiemDa wi do wą jest i ty siąc tarcz wi si na niej, wszyst ka broń mo ca rzy
(Pnp4,4).

Ponieważcałątęrzeczszerzejwyjaśnimywtrzynastejksiędze,tuwystarczy
krótkojejdotknąć.alewieżata,skądinądtakumocniona,zwykłabyćcztere-
mataranamikruszona.

Pierwszym,żesamoPismopodało,iżludzieniekiedyprzezBogazostali
omamieni:możesięwięczdarzyć,iżpisarześwięciprzezDuchaŚwiętegosą
myleni:itakjakikolwiekdowódodtegorodzajupisarzyweźmiesz,będzie
niepewny.

Drugim,żewydajesięjeszczeniezbadane,któreksięgitrzebaodnieść
dokanonuPismaŚwiętego,skorozeStaregoPrzymierzasiedem,znowego
tyleżprzezmężów uczonych ikatolickich jestodrzucanych.Dlatego jeśli
teologstamtąddobędziedowodu,będziebezznaczeniaipozbawionyBożej
powagi.
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Trzecim,żegdybyzpewnościąbyłowiadomo,któreksięgisąświęte,jed-
nakdotądniewiadomo,czyłacińskierękopisyzgodnesązgreckimiihebraj-
skimioryginałami;dlategodowodzenieopartenaprzekładziełacińskimbędzie
słabe,ponieważopartenarozumieniuipojmowaniusamegotłumacza.

czwartym,że[10] abybyłojasne,zaktórymtekstemnajbardziejiśćnale-
ży:niejestjednaktaksamopewne,czyapostołowie,alboprorocy,wświadec-
twach,któreznichsięprzytacza,mówiązDuchaBożego,czyzeswojego;
zauważ,żepisarześwięciwydająsięniektórerzeczypisaćludzkimobycza-
jem,pozaobjawieniemBożym.Przetoniewszystkieświadectwaksiągkano-
nicznychmająpowagęBoga,bymogłypowodowaćpewnąwiarę.

alewwyjaśnianiutychdowodówniezastosujemytejobszerności,którą
byśmymogli,bywtymjednymmiejscuniewyczerpałasięcałamowa:lecz
teczterytarany,któryminiektórzyusiłująrozbićizburzyćobwarowanianaszej
religii,wnajwiększymskrócieodeprzećpostaramy się.Bonieusiłujemy
tuwprowadzaćmateriiimieszaninywielurzeczy,leczprzepisaćteologowi
sposóbrozprawiania.imonbędziemianowiciekrótszy,tymznakomitszy.

RozdziałII,

gdzieprzedłożonesąuzasadnienia,chcącychprzekonać,
żeBógmożeniekiedymylić,

(Pierw szy spór).

Żebyśmyzaśwyszliodtegosporu,którychociażnajłatwiejszy,jednakjest
początkiem pozostałych, pierwszy wśród późniejszych niech wejdzie

pogląd,którywielujestdobrzeznany,wprawdzieniewszystkich,leczniewie-
lutwierdzących,żeBógczasemzposługąludzką,alboanielską,ludzizmylił.
BożeDuchprawdysamprzezsiebiekogośmyli,nieośmielająsiępodać
wwątpliwość,byniepopaśćwzarzutniezbożności.ŻezaśBógmożeprzez
kogośinnegoomylić,sądzą,iżmogąotymprzekonać.

Pierw sze uza sad nie nie. Pierwsze, żeabraham skłamał sługommówiąc:
Pocze kajcie tu: a ja z dzie cię ciem, sko ro uczy ni my po kłon, wró ci my do was (rdz
22,5).a jednak to było proroctwo objawienia Bożego, jak uczyambroży
wpierwszejksiędzeDe Abra ham, rozdziale8,wtesłowa:Pro ro ko wał, czego
nie wie dział: on po sta na wiał wró cić sam po ofia ro wa niu sy na, lecz przez je go
usta prze mó wił Pan. Pod stęp nie zaś roz ma wiał ze słu ga mi, by po znaw szy sprawę,
któ ryś al bo nie prze szkodził, al bo nie za szem rał ję kiem lub pła czem. zposługą
człowieka,Bógomamiaczłowieka.(cJc:c.22,zagadnienie2,rozdział22).

Dru gie uza sad nie nie. Drugietakżeuzasadnienietejrzeczyprzytaczają,że
Jakubojcaswegoizaakaoszukałkłamstwemcelowozmyślonym,mówiąc:
Jam jest [11] pier wo rod ny twój Ezaw; uczy ni łem ja koś mi roz ka zał. Wstań,
siądź, a jedz z ło wu mego (rdz27,19).akrótkopotem,gdyizaakzapytał:
Tyżeś jest syn mój Ezaw? odpowiedziałJakub:Jam jest. (rdz27,24).Skłamał
więcJakub:couznałojciecmówiąc:Przy szedł ro dzo ny brat twój zdra dli wie
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(rdz27,35)itd.atowszystkoJakubiuczyniłipowiedziałzBożegoobjawie-
nia,jakprzekazujeinnocenty.Bógwięcprzezinnegomożeomylić.

Trze cie uza sad nie nie. nadtoizajaszrzeczedoezechiasza:Ju tro umrzesz,
a nie będziesz żył (2Krl20,1;iz38,1-22):izajaszzaśsambezwątpieniazga-
dzałsięzeswoimisłowami,inieinaczej,niżświatłemproroczym: wiedział
bowiem,żetojestobjawienieBoże.Przetoświatłoproroctwaniekiedyjestdla
prorokapowodem,żesięmyli.Boezechiasznieumarłwtedy,leczwyzdrowiał.

Czwar te uza sad nie nie. Pozatym,gdyPankiedyśzapytał:Kto zwie dzie
Acha ba? Duch wy stą pił i rzekł: Ja, powiada,go zwio dę. Pandoniego:Przez
co? Wtedyon:Będę du chem kłam li wym w ustach wszyst kich pro ro ków je go. 
I rzekł Pan: Zwie dziesz i prze mo żesz; wy nijdź, a uczyń tak (1Krl22,20-22).
Micheaszzaśdodaje:(1Krl22,23)Prze to te raz oto dał Pan du cha kłam stwa
w usta wszyst kich pro ro ków two ich, któ rzy tu są, a Pan rzekł zło prze ciw ko
tobie. Bógwięczwodziprzezwspółdziałacza,złegoducha.Tocowyznaje
augustynwLi ber 83 Qu aestio num. Jakbowiemsędziauważa,iżtracićska-
zańcajestdlajegoosobyniegodneiniegodziwe,zjegojednakrozkazurobi
tokat:takkogoBógsamprzezsiebiebyniezwiódł,tegonarozkazBoga
zwodzizłyduch.Możnabowiemtymsamympodobieństwemiprawietymi
samymisłowami,którymiposługujesięaugustyn,zrobićdowódtejrzeczy.

Pią te uza sad nie nie. równieżŻydzinarozkazPanazmyliliegipcjan.Uczy -
nili bowiem sy no wie izra el scy, ja ko był przy ka zał Mo jżesz: i upro si li u Egip cjan
przed mio tów srebr nych i zło tych. A Pan dał ła skę lu do wi u Egip cjan, że im po -
ży cza li; i złu pi li Egip cjan (Wj12,35-36).Bógwięcjestsprawcą,żeczłowiek
myliczłowieka.iniedziw,jeżeliwrogagodnegooszukaniaBógkażeoszu-
kać,ponieważtonależydosprawiedliwościiprawdy,bygodnymgodnebyły
rozdawane,takjaktenżeaugustyndowodziwźródlewłaśnieprzytoczonym.

Szó ste uza sad nie nie. leczświadectwanagląniejednakowo: trudniejsze
sąte,którerazemzostanąwspomniane,ponieważsąprawiejednegorodzaju.
[12] Pierwszejestto:On od mie nia ser ce ksią żąt lu du zie mi i zwo dzi ich, i spra -
wia, że błą dzą jak pi ja ni (hi12,24-25).Drugieto:Czło wiek, któ ry by po ło żył
nie czy sto ści swe w ser cu swo im, a przy szedł by do pro ro ka py ta jąc mnie prze -
zeń: Ja Pan od po wiem: A je śli by pro rok zbłą dził i po wie dział sło wo, ja, Pan
zwio dłem pro ro ka owe go (ez14,4.9).Trzecieto:Cze muś nam Pa nie do pu ścił
zbłą dzić z dróg two ich? (iz63,17).czwartejestapostołamówiącego:A jak
nie po do ba ło im się mieć w po zna niu Bo ga, tak Bóg pod dał ich bez ro zum nym
my ślom (rz1,28). Piątejestrównieżtegosamegoapostoła:Za to, że nie przy -
jęli mi ło ści praw dy, dla te go ze śle im Bóg zwod ni cze mo ce (2Tes2,10-11).
augustynuważa,żeteświadectwajawniepouczają,iżBógwsercachludzi
działakuskłonieniuichwolidozła,atymbardziejumysłówdobłędu.

Siód me uza sad nie nie. irozumniejesttemuobcy.Skorobowiembłądjest
karą,nicnieprzeszkadza,byBóg,którynazywanyjestprzezprorokówspraw-
cąwszystkichkar(am3;iz45),samspowodowałbłądzwłaszczawtym,kto
zasłużyłuprzednimiwystępkami,byprzezsprawiedliwegosędziegowbłąd
zostałwprowadzony.Ży cie i śmierć, ubó stwo i bo gac two od Pa na po cho dzą:
grzesz ni kom błąd i ciem no ści wro dzo ne są (Syr11,14.16).
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Ósme uza sad nie nie. Umacniatozaś,możenajbardziej,żeBógjestprzy-
czynąkażdegoruchu,al bo wiem w nim ru sza my się, i je ste śmy (Dz17,28).Błąd
więc,któryjestporuszeniemczłowiekabłądzącego,Bógmożewczłowieku
spowodować,astądbędziemógłtakżeomamić.

Dzie wią te uza sad nie nie. Dowodemtejrzeczyjestteżcośinnego,żekłam-
stwoniejestzeswejnaturyzłe.MożewięcBógkomuśkazać,bykłamał.
Żetojestprawdąnajpierwokazujesięztego,żeJózefnawetprzysięgąkłam-
stwopotwierdził,powiada:Przez zdro wie Fa ra ono we! Je ste ście szpie ga mi!
(rdz42,16).nienależyzaświerzyć,żemążsprawiedliwypowiedziałbykłam-
stwopotwierdzoneprzysięgą,gdybyniemiałobjawieniaBożego,przezktóre
usprawiedliwionybyłbyodgrzechuśmiertelnego.nadtouzasadniasiętorów-
nieżztego,co Micheaszrzecze:Obym nie był mężem ma ją cym du cha, lecz
że bym ra czej kłam stwo mó wił! (Mi2,11).awięcniejestwewnętrzniezłe,
czegoprorokpragniezpodnietyBoga.

Dodajtu,żearystoteleswczwartejksiędzeEtyk dzielikłamstwonacheł-
pliwośćiironię,cojestwłaściwympodziałemkłamstwa,zdaniemŚwiętego
Tomasza,częśćii-ii,zagadnienie110,artykuł2.astosowaniego,któredis si -
[13] mu la tio (obłudą)możnapołacinienazwać,pogreckubowiemzwiesię
ειρωνία,częstejestwPiśmieŚwiętym,jaktam:Oto Adam stał się ja ko jeden
z nas (rdz3,22).awinnymmiejscu:Ju że ście na sy ce ni, ju że ście się wzbo -
ga ci li? Bez nas kró lu je cie (1Kor4,8).oraz(3Krl22,15):Wy jedź, rzecze
Micheasz, i jedź szczę śli wie, itd.Jeżeliwięcironiajestkłamstwem,Bógzaś
przez świętychpisarzymówi niekiedy ironicznie, niema, jak się zdaje,
dlaczegomielibyśmyprzeczyć,żeBógmożeprzezinnychkłamać.

Tymiświadectwamiirozumowaniamimoglizalecaćswójpoglądteolo-
gowiemłodziiwPiśmieŚwiętymmałowyćwiczeni.Jakimibowiemoni
posługująsięuzasadnieniami,janaraziemilczę:byci,którzyczytalibytę
księgę,scholastycznymtympisarzomnienawiścinierozdmuchali,niewie-
dzypospólstwaoraznieuczonychnadakademienieprzedłożyli,gdybyto
słyszeli, co czasem przez naszych jest roztrząsane. lecz o tym dotąd!
Jużtozagadnieniewyjaśnimy:iBożąprawdę,cobędziełatwe,przedtego
rodzajuprzeciwnikamiobronimy.Któżbowiemjaknajłatwiejniepojmie,
żeniegodziweiniezbożnejestwierzyć,iżBógjestoszustem?

RozdziałIII

wykazuje,żeBóganiprzezsiebie,aniprzezkogoś,
nigdyniemożemylić.

Wyjaśniającwięctozagadnienie,ponieważchcębyćzwięzły,tozaraztrze-
bazałożyć,żedwojakijestopisBożejmocy.Boijakąśogólnąpojmu-

jemy,która,gdyżżadnymprawem,nawetnaturalnym,niejestskrępowana,
zwanajestprzezteologówbezwarunkowa;orazinną,jejpoddaną,któranależy
doustanowionegoporządkurzeczy,idlategozwanajestmocąuporządkowaną.
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itawyższazwykleokreślanajestotychrzeczach,którychistnienieniejest
sprzeczne,lubktóreniezawierająsprzeczności.Tazaśmocuporządkowana,
którajestpoddanapoprzedniejjakbyrodzajowi,określanajestotym,comoże
zaistniećzzachowaniemprawaizrządzeńBożych.Torównieżpowinniśmy
założyć,żekłamaćniczyminnymniejest,niżtwierdzićbłądwduchumylenia.

Takbowiemokreśliliaugustyn(Demendacio,księgai,rozdział3iksięga
iV)orazGelazy(cJc:causa22,zagadnienie2,rozdział.5:Be atus).Kłam-
stwowięcstopionejestzdwojga:jeżelimówisiębłąd,ijeżelimówisięwtym
duchu,byzmylićsłuchających.

lecznajpierwtrzebateżkrótkowyjaśnić,ktościślemówiączwodzi,była-
twiejmożnapojąćto,czegochcemynauczać.Botego,ktoprawdę[14] mówi,
niemożnaściśleuznaćzazwodzącego,chociażten,ktosłucha,zezłegopoj-
mowaniaprawdywnajwiększepopadabłędy(Mt13,13).rzeczybowiemprzez
Bogastworzoneniewłaściwiezwanesąmylne:mówisięteż,iżsąłap ką, ale:
dla nóg lu dzi głu pich (Mdr14,11).Ktowięcnaprawdędrugiegozwodzi?
Tenmianowicie,ktotwierdzącbłąd,jestdladrugiegopowodem,żebyzbłądził.
inaczej,jeżelizcudzegobłęduiniewiedzyokreślamykogośuwodzicielem,
samateżprawdabędziedlanasnajbardziejuwodzicielska.

Pierw szy wnio sek. Potychzałożeniachniechbędziepierwszywniosek.
Błędnowierczojesttwierdzić,żeBógzmocyuporządkowanejmożemylić.
Bóg jest praw do mów ny, a ka żdy czło wiek kłam li wy (rz3,4).iznowu:Choć
my nie wie rzy my, on wier nym zo sta je, sa me go sie bie za przeć nie mo że (2Tm
2,13).awreszcienainnymmiejscu:Nie jest Bóg ja ko czło wiek, aby kła mał
(lb23,19).itenzaistewniosekjestuwszystkichtakbardzopewny,żeto,
iżgoteżjawnymiświadectwamipotwierdzili,wydajesięzbędne.Dlatego
zwięźletoprzedłożywszy,idźmydopozostałych.

Dru gi wnio sek. Drugiwniosekbrzmi:Ktomyśli,żeBógzwyczajnąmocą
możeprzezsługękłamać lubmylić, tenbłądziwwierze jaknajohydniej.
BodowładzyKościołabędzienależałowypalićmuznamiębłędnowierstwa.
atenmianowiciewnioseknajpierwztegowynika,żedotegosamegonależy
nakazywaćzłoiczynićzło:każdybowiemjestpowodemrzeczy,któradzieje
sięnajegorozkaz.TymczasemwedługwiarykatolickiejBógniemożebyć
sprawcągrzechu,awięcikłamstwa,którezgodniezmocązwyczajnąjest
grzechem.awięcniezasprawąBogaalboanioł,alboczłowiek,kogokolwiek
myli.(Wj3;iz1;Jr1-5;Łk1;hbr1;hilary,inPsalmum118,130).

następnie,skoroBógprzezsługi,alboaniołów,alboludzi,donasmówi,
samświadczy,żemówi,jakzwielumiejscPismaŚwiętegowiadomo.itak,
gdybysłudzyBogakłamali,koniecznebyłoby,żebyBógtakżekłamał.Któż
niewidzi,jaktojestniedorzeczne.

Prócztego,takmyślącymniebyłobywiadomo,czyBógnasniezwodził
przezapostołówiproroków.aponieważwPiśmieŚwiętymrzadkomówiłsam
przezsiebie,przezaniołówzaśiludzijaknajczęściej:jeżeliprzeztychsług
możemybyćprzezBogamyleni,zpewnościąruniemocPismaŚwiętego.
atazaistezasadamadlamnietakwielkieznaczenie,żeniewątpię,iżbłąd
ten przez Kościół Katolicki zostałby potępiony znamieniem błędnowier-

17oźródłachteologii



stwa,gdybyzostałprzedłożonypodobrady;jakoże,albocałkowicieburzy
[15] podwalinynaszejwiary,albonapewnoniepozwala,bymocnetrwały.
nadtoniebędziemyobowiązanidowiaryświętympisarzom,jeżelirazprzyj-
miemytenpogląd,żeBógmożeprzezinnychmylić.iżadnaobietnicaBoża
niebędziemocna,jaktylko,którąBógsamprzezsiebiezłoży.Tootwarcie
sprzeciwiasięapostołowi.

Skorobowiemwliściedohebrajczykównapotkałtęobietnicę,któranie-
wątpliwieprzezposługęaniołazostaładanaabrahamowi,rzecze:chcąc dzie -
dzi com obiet ni cy jak naj peł niej oka zać nie odmien ność po sta no wie nia swe go,
przy się gę uczy nił: aby śmy przez dwie rze czy nie odmien ne, w któ rych Bóg skła -
mać nie mo że, mie li mocną po cie chę, my, co ucie kli śmy się do opar cia na po -
da nej nam na dziei, któ rą ma my jak bez piecz ną i nie po ru szo ną ko twi cę du szy
(hbr6,17-19). niebyłabyzaśbezpiecznainiewzruszona,gdybyśmyuwierzyli
temupoglądowi.Wynikawięc,żeBógwżadensposóbniemożemylić.

iniemówmi,żeczcigodnipisarzebylisprawiedliwiiświęci:Du chem
Świę tym na tchnie ni mó wi li świę ci lu dzie Bo ży (2P1,21);iznowu:Jak mó wił
przez usta świę tych (Łk1,70)itd.,przeztegozaśrodzajumężówBóganinie
chce,aniniemożemylić,leczprzezposługęniegodziwychmoże.Popierw-
szebowiem,jeżelinawetniezbożnymówinatchnionyduchemBoga(J11,
49-53;lb23),BoguprzypisujesięjegosłowaidlategomająpowagęBoga.
następnie,jeżeliniezbożnykłamiezaradą,albonakazemBoga,zpewnością
zatąradą,czynakazembędziemógłkłamać.awięcBógniemożemylićprzez
kogośinnego,cowdrugimwnioskuzostałopowiedziane.

Trze ci wnio sek. Bógnawetzmocybezwzględnejanisamprzezsiebie,
aniprzezkogośinnegoniemożekłamać.Cho ciaż jest, powiadaaugustyn,
wszech moc ny, nie mo że umrzeć, nie mo że się po my lić, nie mo że skła mać 
(De sym bo lo,księga1,rozdział2). iznówtenżemówi:Gdy o wszech mo cy
Bo ga tak wie le po wie dzie li śmy, je śli chcą zna leźć, cze go wszech moc ny nie
może, ma ją wprost: Ja mó wię, nie mo że kła mać (De ci vi ta te Dei,księga20,
rozdział25). Panzaśzdajemisiętowyraźniepotwierdzać,gdymówi:Nie bo
i zie mia prze mi ną, ale sło wa mo je nie prze mi ną (Łk21,33). Gdybywięcrunęło
całenieboicałaprzyroda,Bożajednakprawdatrzeba,bystała.

Pozatymitoświadectwoapostoła,któreprzedtemzostałoprzytoczone,
tegosamegodowodzi.rzecze:Bóg jest praw do mów ny, a ka żdy czło wiek kłam -
li wy (rz3,4).Pawełnieoznajmiawtymmiejscu,żewszyscy[16] ludzie
kłamią,leczżesątegousposobienia,iżmogąkłamać.Mówionaturze,anie
oobyczaju.Bomożnaczasemznaleźćmężów,którzyalboidączaprzewodem
prawegorozumu,albowsparciłaskąiprawemewangelii,brzydząsiękłam-
stwem,obejmująprawdę.leczponieważsłabośćczłowieczeństwajesttaka,
żeposiadanąprawdęmożeniekiedyporzucić,dlategoPismoŚwiętepowie-
działo,żekażdyczłowiekkłamcą.zczegopojmujesię,żeBógwtymznacze-
niuzwiesięprawdomówny,wjakimkłamstwosprzeciwiasięnaturzeBożej.

Wynikatonietylkozprawdopodobnegodowodzenia,lecztakżezkoniecz-
negorozumieniateologów.Bojakiejestprzeciwieństwozłaidobra,takiejest
prawdyinieprawdy;leczzpierwsządobrociąsprzecznejestczynieniezła;
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więcipierwszejprawdziemówienienieprawdy.Stądbowiemjestto:Wier ny
Pan we wszyst kich sło wach swo ich i świę ty we wszyst kich spra wach swo ich
(Ps144,13).oraz:Bóg wier ny, a bez żad nej nie pra wo ści (Pwt32,4).Bógwięc
jesttakobcynieprawdzie,jaknieprawości;ijakanisamprzezsiebie,aniprzez
kogośinnegoniemożeuczynićnieprawości,taknikogoniemożemylić.

GdybyktośzasprawąBogazostałzwiedziony,jużzeźródłaprawdywy-
płynęłobykłamstwo.lecznietylkodziękiświadectwuewangelisty(1J2),
lecztakżepodprzewodemnaturypoznaliśmy,żewszelkiekłamstwoniejest
zprawdy.azaiste,byskądwyszła,tamudałasięmowa,oboje:izłoczynić
imówićnieprawdę,sprzeciwiasięnaturzestałejiniewzruszonej.Stądbo-
wiem, skoro Pismo powiedziało: Nie jest Bóg jak czło wiek, aby kła mał
(lb23,19),zarazdodało:ani ja ko syn czło wie czy, że by się od mie niał. Kłam-
stwobowiemjestznamieniemzmiennejnatury.Dodajtu,żejeśliBógmoże
mylićludziprzezkogośinnego,równieżsamprzezsięmożetosamouczynić.
Pozostałebowiemzła,któremająkaręodłączonąodwiny,Bógmożedaćprzez
sługi,orazbezsług,samprzezsię.

iżebymrazskończył,jeżeliBógmożekłamać,słusznieteżmybędziemy
moglisięobawiać,czykiedyśskłamał.Tymczasempowiesz:niemaobawy,
bozmocyuporządkowanejwiadomo,żeBógkłamaćniemoże.

Pięknetozaiste;leczskorotoniemożebyćwiadome,niżtylkoprzezobja-
wienie, jakmożemywiedzieć, czy tymobjawieniemBógwykorzystał swą
mocabsolutną?Jakbowiemjestuaugustyna:ja kim spo so bem ma wie rzyć, 
[17] kto my śli, że cza sem trze ba kła mać? Bo mo że i wte dy kła mie, gdy na ka zu -
je, by śmy mu wie rzy li. (Li ber con tra men da cium,rozdziały4i18;De men da -
cio,rozdział8). Giniewięc,jeżelitakjest,pewnośćPismaŚwiętego.

Pozatymufilozofówto,żeBógniekłamie,jesttakoczywiste,jakżejest
zarównonajlepszy,jaknajmądrzejszy,idlategoniemożeanipomylićsię,ani
wbłądwprowadzić;niemazaśznaczenia, czyczynitosamprzezsię,czyprzez
swojesługi.Boaniprawdaniejestnajczystsza,zktórąwjakiśsposóbniepraw-
dalubbłądsięmiesza;anitaniejestuznawanazanajwyższą,odktórejmyśli-
my,żeinnajestwyższa.Prawdomówniejszyzaśbyłbyten,ktoanisamprzez
się,aniprzezkogośinnego,niżten,ktoprzezkogośinnegomógłbymylić.

TakwięcmocnoutwierdziwszyBożąprawdę,orazumocniwszypewność
uzasadnieńiświadków,nicinnegoniepozostaje,niżbyśmyodparliuzasad-
nieniaprzeciwników.

RozdziałIV,

gdzieodpierasięuzasadnieniarozdziałudrugiego.

Od po wiedź na pierw sze. na pierwsze więc uzasadnienie brak jednej
iprostejodpowiedziteologów.Sąbowiemtacy,którzypobożnieipowa-

żniespierająsię,żeabrahamnieskłamał.(Gabriel,nalombarda,księgę3,
dystynkcję38,zaaugustynem:mowapierwszaoofierzeizaaka,czyliSer mo
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71 oraz72).Bojakmówią,niewypowiedziałsięwbrewtemu,comiałwsercu:
wierzyłbowiem,żesynzostaniezarazwskrzeszony,takjakapostołwydaje
sięprzekazywaćwtesłowa:Wia rą Abra ham, wy sta wio ny na pró bę, ofia ro -
wał Iza aka, a ofia ro wał jed no ro dzo ne go, otrzy maw szy obiet ni cę, tu sząc so bie,
że Bóg i z mar twych wzbu dzić mo że (hbr11,17.19).

innisąprzeciw,zktórymiijausilniesięzgadzam,którzywprawdziedo-
puszczają,żeabrahamwtensposóbskłamał,iżwbrewmyśliwypowiedział
siędlaukryciaprawdy;prorokowałzaś,ponieważpowiedziałprawdę,czego
wtedymianowicie niewiedział.To bowiem zawierają słowaambrożego.
opierwszymwięcuzasadnieniudośćzostałopowiedziane.następnie,jak
zostałopostanowione,powiemyopozostałych.

Od po wiedź na dru gie. nadrugieznamienicizaisteteologowieodpowiada-
ją:Jakubwprawdzieskłamał,leczzaradąmatki,aniezobjawieniaBożego.
(adrian:Qu odli be tum 1 ad pri mum prin ci pium; Szkot:nalombardaksięgę
3,dystynkcję38;Kajetan:In Ge ne sim, zagadnienie74).amy,którzyzamie-
rzamywmiaręsiłbronićświętychznaczeń,owieleinaczejpowinniśmyodpo-
wiedzieć.augustynbowiemwQu aestio nes su per Ge ne sim usprawiedliwia
Jakubazkłamstwaiprzywołujenato,coonimPismo[18] mówi,żebył
człowiekiemszczerym,toznaczyniekłamliwymibezzdrady,jakprzełożyło
Siedemdziesięciu Tłumaczy (Septuaginta). Bez zdrady więc był ten, kto
wydajesię,żepopełniłzdradę.Dlategowtymmiejscu,jakpowiada:zmu sze -
ni je ste śmy poj mo wać du cho wą ta jem ni cę. aw16księdzeDe ci vi ta te Dei,
(rozdziale37),rzecze:Ja ki to jest pod stęp szcze re go, ja kie zmy śle nie nie kła -
mią ce go, je śli nie głę bo ka ta jem ni ca praw dy?

złotoustyteżw6homiliiIn epi sto lam ad Co los sen ses, oraz53homilii
In Ge ne sim, jakabrahamaifineesausprawiedliwiaodzabójstwa,takiJaku-
baodkłamstwa,bowierzy,iżBógznimwspółdziałał.Usprawiedliwiająteż:
ambrożywksiędzedrugiejDe Ja cob et vi ta be ata, rozdział2i3.innocenty:
De di vor tio, rozdział:Gau de mus. MistrzSentencji,księga3,dystynkcja38.
Gracjan22,zagadnienie2,rozdziałQu aeri tur. aleksanderzhales,część2,
zagadnienie139,człon6.ŚwiętyTomaszii-ii,zagadnienie110,artykuł3,
do3.

nienależyzaśsłuchaćtych,którzymyśleli,żezaisteJakubusprawiedli-
wionyjestprzezobjawienie,nieżenieskłamał,leczżeniezaprzeczyłkła-
miąc.Tokłamstwo,jakmówią,słuszniemożnanazwaćzpoufnejradyDucha
Świętego.(Gabriel,nalombarda,księgę1,dystynkcję38,zagadnieniejedy-
ne,do2;Piotrzailly,nalombarda,księgę1,zagadnienie12;Mikołajzliry
zdajesięniesprzeciwiaćtemupoglądowi.)

Tychzaśpisarzynietylkobymodparł,lecznawetbardzowieludowodami
wykazałbym,żeciężkozbłądzili,gdybyświętyaugustynwtejsamejsprawie
przeciwPryscylianostomdokładnieniewypracowałitakwielenierozprawiał,
żegdybytensamtrudznowuprzeznaszostałpodjęty,nicinnego,niżwykona-
libyśmyczyn,któryzakazanyjeststarymprzysłowiem.Pozostawmywięcich
z tą teologią, skoro święci doktorzynie tylkoprzeczą, że Jakub zgrzeszył,
leczdowodzą,iżpowiedziałprawdęitymisłowyprorokował.Wsprawietej
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mianowicietospostrzegam,żeprzodkomnaszym,cobyłojawneistwierdzone,
ukrytebyćniemogło,mianowicie,iżowesłowaJakubawścisłymznaczeniusą
kłamstwem;aleniejestniedorzeczne,jeżeliczłowiek,choćsprawiedliwy,razlub
drugiskłamie.Dlategoskorowytrwaledowodzili,żeJakubnieskłamał,trzeba
uznać, żemieliszczególneitopoważneprzyczyny,któreichdotegoprzeko-
naniadoprowadziły.(augustyn:De men da cio oraz:Con tra men da cium, roz-
dział10).

Dalej,jakprzezprawowitezasadyprzenośnisprawiedliwyjestpostacią
sprawiedliwych,niegodziwyniegodziwych,takbłądzaobrazprawdybrany
jestniedorzecznie.Wiem,comożnawbrewtemupowiedzieć.czytałembo-
wiemŚwiętegoGrzegorzaCom men ta ria, wktórychniewiążeswegowykła-
duztymprawidłem;czytałemihieronima,któryhabakukarozdział1,gdy
złegoduchaprzezprzenoś- [19] nięobróciłwdobrego,powiada:Prze no śnia
jest wol na, i ty mi tyl ko pra wa mi okre ślo na, by postę po wa ła za po bo żno ścią
poj mo wa nia.

lecztojestdłuższabitwainiecierpiciasnotytegoczasu.Jamianowicie
niechciałbymtejwolnościnadużywać,leczraczejpewnymigranicamiilinia-
miokreślićmistyczneznaczenia.Boniejestwłaściwewydobywaćprzeno-
śnię,takjakpostaćiobrazrzeczy,jaktylkozrzeczybliskichipodobnych;
ponieważrzecz,którajestpostaciąinnejrzeczy,trzebabymiałajejpodobień-
stwo.iSalomonniebyłobrazemchrystusawgrzechach,leczwpokoju;ani
JeftewniezbożnościwobeccórkiniebyłobrazemBoga,leczwżarliwości.

TymczasemŚwiętyTomaszii-ii,zagadnienie88,artykuł2,do2,sprzeci-
wiasię,wyglądazaiste.Jednakjużpowiedziałem,żeniemówiętuoswobod-
nychprzenośniach,leczotych,któretłoczonesąnapewnejdrodzeizasadzie.
Wtymznaczeniuniemówilianihieronim,aniTomasz.Jakabowiem styczność
światła z ciemnością?cochrystusowi zBelialem,byśmywmistycznym
znaczeniuświatłośćczynilizaistepostaciąciemności,achrystusapostacią
Beliala?leczotymwięcejistosowniejnainnymmiejscu.

Teraz,byśmywrócilidozłożenia,trzebanamprzyjmowaćPismoŚwięte
jakopewneprawidło;inieczynićnieprawegowtymczymjestnieprawy,ani
kłamliwegowtymczymjestkłamcą,wzorualbosprawiedliwego,albopraw-
domównego.Ponieważwięcwiadomo,żeJakubnawetwtedy,gdybratubło-
gosławieństwoporywał,zapowiadałwiarępogan,wynikastąd,żezeszczegól-
negoBożegozrządzeniawszystkietesłowaiczynymiaływyobrażenieprzy-
szłejprawdy,idlategoniebyłykłamstwami.

cóżwięc?czyjestprawdziwe:Jam jest syn twój pier wo rod ny Ezaw? (rdz
27,32).zaistejestprawdziwe.Jestbowiemipierworodnywedługciałaipier-
worodnywedługprawa.Boiapostołwyrażasięodwóchrodzajachsynów,
mówiąc:nie wszy scy, którzy są z Izra ela, są też i Izra eli ta mi, ani nie wszy scy
są sy na mi, któ rzy są po tom stwem Abra ha ma ... ale sy no wie obiet ni cy, oni są
za po tom stwo po czy ta ni. izaraz:A nie tylko ona, ale i Re be ka, gdy za jed nym
zję ciem itd.I że star szy bę dzie słu żył młod sze mu itd.(rz9,6-8,10.12).

Pawełwięcnasieniemabrahamanazywaludpoganizwiegomłodszym
bratem,któremustarszymiałsłużyć.abyprzetobezkłamstwatenludpogan,
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podstawionywwierzeidziedzictwieŻydów,mógłmówić:[20] Jajestem
nasieniemabrahama;takiJakub,ponieważmiałprawodopierworodztwa,
wktórezasprawąBogazostałpodstawiony,prawdziwiezaistepowiedział:
Jam jest syn twój pier wo rod ny Ezaw (rdz27,32).cóż?skoroJanchrzciciel
eliaszemprzezPana został nazwany (Mt11,14), zaistenie znatury, lecz
zurzęduprzesłańca;czyżniewtensamsposóbJakub,którydziedzicznym
prawemwziąłspadekpobracie,mógłbeznieprawdytwierdzić,żejesteza-
wem?leczpowiadasz:SkądJakubpojął,żetoprawodoniegonależy?zpew-
nością,albodziękiBoguobjawiającemu,albomatcepouczającej,októrej
wrozdziale25Księgirodzajuzostałoprzekazane,żemiała tajemnąradę
Boga. idoodparciadrugiegouzasadnieniapowiedzieliśmywystarczająco
wiele.

Od po wiedź na trze cie. Trzeciezaś,któreprzeciwstawiasięnamześwia-
dectwaizajasza,ŚwiętyTomaszwii-ii,zagadnienie171,artykuł6,do2,od-
rzuca.Tozaśodrzucenie,ponieważjestdługie,amystaramysięozwięzłość,
niepowinnotubyćdopisane.Boiinaczejmożnakrócejodpowiedzieć,żetego
rodzajuproroctwasągroźbami,takbowiemmówiąScholastycy.Ponieważ
prorocytopojmowali,(bowproroctwietrzebapojmowania),niemylilisię,
araczejwdobrejzaistewierzepełniliswojąposługę,uważalijednak,żegroź-
bymożnazmienić,zmieniwszyobyczaje(Dn10).ztegobowiempowodu
Jonaszniechciałzapowiadaćzniszczenianiniwy,ponieważmyślał,żemiło-
sierdzieBożeskłonisiękupokutującymniniwitom(Jon1,3).Dlategowpro-
stychtegorodzajuprzestrogachnaturarzeczyiogólnyzwyczajprowadząnas
tam,byśmydosłyszelimilczącywarunek.

Wybitnytegoprzykładwyczytujemywrozdziale20Księgirodzaju,gdzie
Pan,napominająckrólaabimelecha,używatychsłów:Oto umrzesz dla niewia -
sty, któ rąś wziął (rdz20,3).Gdyzaśonsięusprawiedliwił,Panrzekłwten
sposób:Te raz wróć żo nę mę żo wi jej i bę dzie się mo dlił za cie bie, a żyw
będziesz; ale je że li nie bę dziesz chciał wró cić, wiedz, iż śmier cią umrzesz (rdz
20,7).Widziszjakpierwsząwypowiedziąpotężniewstrząsnąłjegoduchem,
abynastawićgonazadośćuczynienie;następniezaśwolęswojąjasnowyraża,
którazapowiadająckarę,niczegoinnegonieoznajmia,niżżenapominatych,
którychchceoszczędzić;chociażdosłownieniewyraża,tojednakłatwojest
pojąć.natrzeciewięcuzasadnienieniechtakbędzieodpowiedziane.

[21] Od po wiedź na czwar te. naczwartezaśłatwosięodpowiada,żesłowo
rozkazuniezawszeniesiezesobąprzykazanie,alboradę,leczczasemtakże
pozwolenie,jakuJana:Co czy nisz, czyń prę dzej (J13,27);anainnymmiejscu
PandoBalaamarzecze:Je śli we zwać cię przy szli ci lu dzie, wstań i idź z ni mi
(lb22,20).Potemjednakaniołpowiedziałmu:Jam przy szedł, aby się to bie
oprzeć, bo prze wrot na jest dro ga two ja (lb22,32).ŚwiętyTomasz,De ma lo,
zagadnienie3,artykuł1,do17.Takwięcpowiedzianezostało:wy nijdź a uczyń
tak! (2Krl18,21;3Krl22,22-23) i takwogólePandałduchakłamstwa
wustachwszystkichproroków,pozwalającmianowicie,anierozkazując.

Wtymznaczeniupojmujesiętakżeto:I nie wwódź nas w po ku sze nie (Mt
6,13);amożeito:Tyś jest kró lem kró lów, a Bóg nie bie ski kró le stwo i pa no -
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wa nie dał to bie (Dn2,37)itd.,orazto:Nie miał byś żad nej mo cy na de mną,
gdy by ci z gó ry nie by ło da ne (J19,11);iostatecznieto,żemówisię,iżojciec
wy dał Sy na w rę ce nie zbo żnych (rz8,32;zob.hi16,12).Ponieważzaśtego
dopustuBożego,(botrzebapowrócićdozałożenia),przezktóryczłowiekalbo
wbłąd,albowwinęjestwprowadzany,dokonująniedobrzy,leczźlisłudzy;
dlategoaugustynstwierdził,żeprzezzłesługiBógniekiedymyli.inaodpar-
cieczwartegouzasadnienianiechnarazietylebędziepowiedziane,bomoże
późniejjaśniejsządrogąirozumowaniemjeodeprzemy.

Od po wiedź na pią te. równieżuzasadnieniu,któreleżynapiątymmiejscu,
takodpowiadam:Bógzaisteniekazałsynomizraela,byzwiedliegipcjan,lecz
byonaczyniasrebrneizłoteprosiliwużyczenie.Potemzaśkazał,bywzię-
tychnaczyńnieoddali.Mógłtoprawnieuczynić,zarównodlaczegośinnego,
jakzwłaszczaznastępującychpowodów.Jeden,żeegipcjanieniewypłacili
Żydomwynagrodzeniazaprace.Uciskaliichbowiemciężkimirobotamigliny
icegłyzwszelkąposługą,jakczytasięwpierwszymrozdzialeKsięgiWyj-
ścia.Przetonawetwpokojumogliwydrzećwynagrodzenieododmawiają-
cych,kiedyniebyłożadnejinnejdrogipozyskaniarzeczyskądinądnależnych.
Drugizaśpowódbył,żenawojniesprawiedliwejmoglizabraćrzeczywrogów
prawemzwycięstwa.Wtensposóbiepifaniusz wyjaśniłwksiędzeAn co ratus,
a przedtemKlemensaleksandryjski uczyłwpierwszej księdzeStro ma ta. 
obapowodymożnazpewnościąwysnućzKsięgiMądrości.Pierwszytam:
I od da ła spra wie dli wym na gro dę za ich pra cę (Mdr10,17); drugi zaś tu:
Dla te go spra wie dli wi [22] za bra li łu py bez bo żnych (Mdr10,19).

MistrzzaśSentencjiwksiędze3,dystynkcji37twierdzi,żeŻydzi,mężo-
wiedoskonali,wżadensposóbniezgrzeszyli;słabymzaś,którzyzpewnej
żądzyzwiedliegipcjan,byłoraczejdozwolone,niżnakazane,bytouczynili.
cobowiempowiedziałaugustyn,żeizraeliciotrzymalinakazoszukaćwroga,
tosamwtymsamymmiejscuizagadnieniupoprawiłmówiąc:Sta ło się jak
Bóg przy ka zał, al bo ra czej po zwo lił, dla ich żą dzy. należybowiemdospra-
wiedliwościiprawdy,byten,ktozasłużyłnauwiedzenie,zostałuwiedziony,
zaistezprzyzwoleniemBoga,awykonaniemczłowieka, lubzłegoanioła.
chociażzaisteBógtychwykonawcówswejsprawiedliwościsurowowysuwa
doodzyskiwania,nieodrazujednakjestprzyczynąichprzewrotnegodzieła.
Boniezarazjestsprawcąlichwyten,ktoprosilichwiarzaopieniądzeikorzy-
stazwinyczłowiekaprzewrotnego.

iniewydajesiętrudne,tesameczynyodnieśćdoBogaiszatana,jeżeli
wjednymitymsamymruchudostrzeżemydziałanieidoznawanie,rzeczy
całkowicieróżne.Tedwierzeczypowodująbowiem,żewtakichsprawach
daleceodmiennajestzasadadziałaniaBożegoidiabelskiego.Wnieszczęściu
swoimdalejhiobrozpoznałdziałanienietylkodemona, lecztakżeBoga,
októrympowiada,żezabrałmuto,cozapokusąiprzynagleniemSzatana
przezchaldejczykówzostałozabrane.albowiemponieważcierpieniebyło
dobreisprawiedliwe,równieżzamysłBogabyłdoskonały,acelświęty.Jasne
byłodlamężaBożegouznaćtamniewinnedziałanieBoga,gdzienieprawość
ludziiSzatanazdradziłasięwswoimzłymdziałaniu.
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Widzęto,żegdykrócejchciałempowiedzieć,powiedzianezostałoprzeze
mnietrochęciemniej:leczpostaramsięipowiem,jeślibędęmógł,jaśniej.
Wtymzłymdzieleiwinabyłaikara,orazzłedziałaniepołączonezuczciwym
cierpieniem.Bógwięcniebyłtambezczynny:leczbyłsprawcątego,cowtym
dzielebyłodobre;temuzaś byłobcy,cownimbyłozłe.TakBógświętemu
mężowizabrałwprawdziewielbłądy,alenietylkosprawiedliwie,leczżyczli-
wie;zabrałiSzatan,leczokrutnie,pominąwszy,żeniezbożnie.chaldejczycy
takżezabrali, leczzarównochciwie, jakniegodziwie.niemawięcżadnej
niedorzeczności,jeżelitosamodzieło,nailejestkarąodniesiemydoBoga,
na ile jest winą do Szatana jako sprawcy, by Szatan działał i w winie
[23] iwkarze.Bógdziałazaistewkarze,alewwinieniedziała,leczdo-
puszcza.

Od po wiedź na szó ste. itąsamąodpowiedziąodpierasięrównieższóste
uzasadnienie.Bógbowiemniezwodzi,dokonującsamegouwiedzenia,lecz
dopuszczając,żesiędokonuje.natejsamejzasadziemówisię,żezaślepia
izatwardzaserca:Jaknauczali:Grzegorzw13księdzeMo ra lia, rozdział16
orazTomaszw3księdzeAd ver sus Gen tes, rozdziale162.aKlemensaleksan-
dryjskiw1księdzeStro ma ta, wyjaśniającowoMateusza:Dla te go im w po do -
bień stwach mó wię (Mt13,13)itd.Powiada:Nie Pan daje nie świa do mość, 
(to bo wiem my śleć jest nie go dzi we), lecz ją, któ ra tkwi ła, pro roczo ga ni. 
TakteżBógwydajeludzinaniegodnemyślenieinadoznaniahańby.rzecze:
Pu ści łem ich za żą dza mi serc ich, pój dą za wy na laz ka mi swy mi (Ps80,13).

iwtymteżznaczeniutrzebawyjaśniaćpozostałeświadectwa.Bosłowa
augustyna,tenżesamaugustynpouczyłjakbraćmamy,wksiędzeDe prae-
de sti na tio ne et gra tia, rozdział4.Powiada:Bóg nie czy ni w czło wie ku tej
zatwar dzia ło ści ser ca, lecz mó wi się, że za twar dza te go, ko go nie chciał
zmiękczyć; tak rów nież, że za śle pia, ko go nie chciał oświe cić, a od pę dza te go,
ko go nie chciał przy wo łać. Dotądon.awksiędzeDe ar ti cu lis si bi fal so per
Pe la gia nos im po si tis, artykuł10,potępiapoglądtych,którzywierzą,iżBóg
jestsprawcąjakiejśzłejwoli,alboczynności,czytopobudzającym,czyzachę-
cającym,czyponaglającymżądzegrzeszących.Bóg bowiemni ko go nie ku si
(Jk 1,13). i znowu: Nie mów: On mnie w błąd wpro wa dził (Syr 15,12).
aznowu:Za tra ce nie two je, Izra elu; tyl ko we mnie ra tu nek twój (oz13,9).
awinnymmiejscu:Mi łu jesz wszyst ko, co jest, i nic nie masz w nie na wi ści 
z te go, coś uczy nił (Mdr11,25).TymczasemwnienawiścimaBógślepotęser-
ca,błąd,upór:boBóg nie na wi dzi nie zbo żni ka i nie zbo żność je go (Mdr14,9).

Bógwięcniczegotakiegowczłowiekuwłaściwienieczyni, lecztylko
sądemdopuszcza.Boupór,błądiślepotaduchasągrzechami,którychmia-
nowiciewludziach,jeślichcemyiśćzawłaściwościąsłowa,Bógwżaden
sposóbniedziała.chybażepodobasięgłupotaMelanchtona,którymówi,
iżrówniewłasnymdziełemBogajestzdradaJudaszaipowołaniePawła.lecz
tenbłądnietylkoświadectwamiPismaŚwiętego,leczrównieżzasadaminatu-
ralnymioczywiściejestodpierany.

[24] najpierwbowiemgotowajesttazasadaaugustyna,(Li ber 83 qu ae-
stio num, zagadnienie3),żeprzezżadnegomądregosprawcęniktniestajesię
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gorszy.Takwielkabowiemjestwina,żenażadnegomądregoczłowiekapaść
niemoże.TymmniejczłowiekniestajesięgorszyzasprawąBoga,boBóg
jestwspanialszyodkażdegomądregoczłowieka.Tenrównieżpowódtegoż
augustyna(księgaDe ar ti cu lis si bi fal so per Pe la gia nos im po si tis) niejest
błahy,żeto,codziejesięzamojąsprawą,musidokonywaćsięalbozmojej
woli,albozachęty,alborady,alborozkazu.ŻadenzaśbowiemsądBogaowi-
nachniebyłbysprawiedliwyiprawy,gdybyludziezBożejwoli,zachęty,rady
iprzykazaniagrzeszyli.

nadtoPlatonwdrugiejksiędzeDe re pu bli ca powiada,żewszelkimispo-
sobamitrzebawalczyć,byBóg,któryjestdobry,niebyłnazywanyprzyczyną
zła.inaczejBógbędziewalczyłzesobą,jeżelinakaże,bydziałosięcośprze-
ciwnegojegoprawom.itakkażewypędzaćzpaństwatych,którzybywypo-
wiedzieliteniegodziwesłowa,namzaisteszkodliwe,jakmówiisamymsobie
źlebrzmiące.leczinnejestmiejsceiczasodparciategoobłędu,czyszaleń-
stwa.Terazidziemydalej.Boijeodpierając,świadectwategoszóstegouza-
sadnieniawyraźniejzostanąwyjaśnione.

Od po wiedź na siód me. Skorowięcnasiódmymmiejscuzarzucasię,żeBóg
jestprzyczynąwszystkichkar,myzpewnościątemuprzeczymy;aleprawdziwie
iwłaściwiejestprzyczynątych,któresątylkokarami,aniewinami.Jestjednak
niekiedy,jakprzekazujeapostołwliściedorzymian(1,24-32)idrugimdoTe-
saloniczan(2,11-12),jednawinakarądrugiej.Wtymwypadkuniezbożnypopada
wkarę,boBógopuszcza,aniesprawia.

TymczasemKajetanotym:Oto ja wzbu dzę na cię zło z do mu twe go (2Krl
12,11), powiada:nie o złu wi ny, lecz o złu ka ry. Bóg bo wiem nie jest spraw cą
grze chu ja ko takie go, lecz na ile jest ka rą grzesz ni ka, al bo ko goś in ne go. Dotąd
on.aotym:Pan ka zał mu zło rze czyć Da wi do wi (2Krl16,10), rzecze:Uznaje,
iż to zło rze cze nie ja ko kar ne przy cho dzi na nie go od Bo ga. Bóg bo wiem
sprawia przez Se me ja to zło rze cze nie, nie na ile by ło grze chem, lecz na ile 
było ka rą sa me go Da wi da. Jak rów nież wyżej przez usta Na ta na po wie dział:
Wzbu dzę zło z do mu twe go (2Krl12,11): nie na ile było złem wi ny, lecz ka ry.
Dotądtakżeon.

itoostatniezdaniełatwiejszymzaistesposobemmożnaobronić,jeżelito
rozróżnieniepowtó- [25] rzysię,którezostałoprzytoczoneprzyodpieraniu
piątegouzasadnienia.Skorozaśrzeczydoczesne,zdrowieiżyciesąodbiera-
ne,cierpienienietylkojestsprawiedliwezestronyBoga,lecztakżejestdobre
zestronydoznającego.niemówię,żejestdlacierpiącegopożyteczne,(boktó-
żbywtowątpił?),leczpraweizasługujące,jeżelispokojnieicierpliwiejest
znoszone.Ponieważzaśgdziejestcierpienie,tamjestkara,słusznie,jeślisię
niemylę,możnapowiedzieć,żeBógjestsprawcązłegodzieła,niejakozła
winy,leczjakozłakary.Skorobowiemdlaarystotelesa(3Phy si co rum,tekst
18)działanieidoznaniesątymisamymiruchami,wynikastąd,żeBoganazy-
wamysprawcąniezłegodziałania,leczdobregodoznania.

zresztą,kiedyjedengrzechjestkarądrugiego,rzecznietakłatwodasię
rozstrzygnąć.Wtedy bowiem ani działanie, ani doznanie nie jest prawe,
lecz ten, kto jest karany, i działając i doznając grzeszy, jak gdy poganie
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naprzykład,hańbiliwsobieswojeciała,aporzuciwszynaturalnekorzystanie
okryci zostali ohydąwrogąnaturze, zapłatę jakąnależało zagrzech swój
wsobieodbierając,niczegotamwogólewyróżnićniemożemy,czegoprzy-
czynąnazwalibyśmyBoga.DlategoBógwżadensposóbniebyłsprawcąani
działań,anidoznańtegorodzaju.

Towięc,coKajetanmówiwcześniej,wydajesięzbytsłabe,bymogłoostać
sięwprawdziwejteologii,któraniewiem,czyprzyjmujetakbardzoformal-
nezawiłości.JeżelibowiemBógjestsprawcągrzechu,nailestanowikarę
grzeszącego,będziesprawcąwszystkichbezwzględniekar,takżewtedy,gdy
późniejszawinagrzeszącegojestkarąwinywcześniejszej.Takbędzieprzy-
czynązatwardziałości,ślepoty,błęduitychdoznań,którychprzezwstydnawet
nazwaćniewolno.agdymoralnaprzyczyna,októrejobecniejestmowa,nie
działa,jaktylkoporuszającwolę,zpewnościązwoliBoga,anawetnakazu
lubzachęty,czypodniety,wynikają tegrzechy,którezdarzająsięzakarę
wcześniejszych.Wszystkotomianowicieiwsobiejestjawniebłędneimię-
dzysobąsprzeczne.

Pojmujęzaś,żeaugustynwpiątymLi ber con tra Ju lia num, długąmową
spierasię,żeniezdo- [26] pustutylko,albocierpliwościBożejsągrzechy,
lecztakżezmocy,gdymianowiciewcześniejszekaranesąprzezpóźniejsze.
Przytaczazaśwtymnietylkoteświadectwa,któremyśmywdowodachpodali,
leczrównieżte:Pan wmie szał w po śro dek nie go du cha za wro tu i za wie dli 
w błąd Egipt, jak błą dzi pi ja ny (iz19,14).oraz:Al bo wiem by ła wo la Pań ska,
aby się za twar dzi ły ich ser ca, a nie god ni by li żad ne go mi ło sier dzia, jak był
przy ka zał Pan Mo jże szo wi (Joz11,20).Także:I nie ustą pił król lu do wi, bo Pan
od wró cił się od nie go, aby wzbu dzić sło wo swe (3Krl12,15)itd. Wmiejsce
zaśtego,comanaszprzekład: bo Pan od wró cił się od nie go, Siedemdzie-
sięciu(Septuaginta)przełożyło:cοτι ηνμεταστροφη παραΚυριου.Słowate
augustyntakoddał:po nie waż od Pa na by ło na wró ce nie. azaistesłusznie,
boμεταστρεφωwłaściwieznaczy:na wra cam. Temutakżeitojestpodobne:
Od mie nił ser ce ich, aby nie na wi dzi li lu du je go i dzia ła li pod stęp nie prze ciw
słu gom je go (Ps104,25).

Dodałwreszcieaugustynito,czymjednymwydajesięwygrywaćsprawę.
Żem cię wła śnie na to wzbu dził, aby oka zać moc mo ją na to bie (rz9,17);
izaraz:Ko go chce, za twar dza (rz9,19).Bógwięczatwardzachcąc;apotem:
A je śli Bóg chcąc gniew oka zać i moc swo ją ob ja wić ... itd. (rz9,22).Wmocy
więcBożejsątegorodzajugrzechy:dlategoBógwnichtakżedziała,anie
tylkodopuszcza.Potwierdzatozaś,możenajbardziej,żegdyDawidganił
abizaja, który chciał uciąć głowę Semeja, powiada: Daj cie mu po kój, 
al bowiem Pan ka zał mu zło rze czyć Da wi do wi (2Krl16,10); azarazpotem:
Do puść cie mu, że by zło rze czył we dług roz ka za nia Pań skie go (2Krl16,11).

Wtozagadnienie,któregożaglamiikońmi,jaktosięmówi,usiłowałem
uniknąć,chcącniechcącwpadłem.Takbowiemzłączonejestztym,któretu
jestobracane,żegoodniegoniemógłbymoddzielić,choćbymwtejsprawie
długoidużosięmęczył.Gdybowiemrozważam,coniesiezamysłprzedsię-
wziętegodzieła,napotykanychatakżewynikającychsporównamiaręmoich
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sił z pewnością unikam; bardziej nawet tych, które widzę, że godne są,
byszerzejjeomówićidokładniejwyjaśnić.zjednejstronyoczywiściekrąg
bardzomisięniepodoba;zdrugiejzaśprzykroznoszę,żesprawybardzo
poważ- [27] ne,rozpatrywanesązmniejdokładnąstarannością,niżwymaga
ichzakres.cowtym,któreobecniejestwrękach,musizachodzić,bochoć
wielesiępowie,wielejednaktrzebapominąć,codopełnegouporaniasię
ztymdowodzeniembyłobardzokonieczne.

aponadtodawniojcowie,byniezbożnymnawetoknanieotworzyć,odno-
szeniadoBogazatwardziałości,ślepotyorazbłędówswoich,wtegorodzaju
wypowiedziach,którezdająsięwyrażaćdziałanieBoga,uznająsamtylkodo-
pust.(zobacz:JanDamasceński,księga4,rozdział14,gdziemówi,iżjestzwy-
czajemPismaŚwiętegonazywaćdopustBogajegodziałaniem.)Jakchwalętę
wstrzemięźliwość,takuważamzanieszkodliwe,jeżelidodopustucośniecoś
dodamy:żeniejestaniściśledziałaniemBoga,anisamymprzyzwoleniem.
Takbowiem,jakuważam,zachowamywłaściwepojmowaniePismaŚwiętego,
rzetelneiwyraźne.najpierwzaśnależypojąć,żesiłaimocPismaŚwiętego
wtegorodzajumiejscachniewystarczającowyjaśnionesąprzezprzeczenie.
BojeżeliBógtegozaślepia,kogonieoświeca,ategozatwardza,kogoniezmięk-
cza,wszyscyzaiste,którzywgrzechachswychpomarli,zostalizaślepieni
izatwardzeniprzezBoga.TegonieprzyjmujeaniPismoŚwięte,anirozum.

czytamymianowicie,żejacyśszczególniezostalizaślepieniizatwardze-
niprzezBoga:wktórychPangniew,sprawiedliwośćimocswoją,okazał
szczególnąiwybitnąswąpomstą.następnietorównieżjestnampewneijasne,
żeBógściśleniezaślepia,niezatwardza,niezwodzi,nieobracasercludzkich
wnienawiść,awreszcienieczynitego,cotwierdzisięnapowierzchniPisma.
Towszystkobowiem,jakpoprzednioustaliliśmy,przeznaturęBogajestodrzu-
cone.PrzetoBoguprzypisywanejestniewłaściwieipozornie,ztrzechjak
myślępowodów.

Popierwszebowiem,skoropozabraniujegoświatłościnicinnegoniepo-
zostajeniżciemnośćiślepota;skoropozabraniusłodyczyjegoducha,serca
nasze twardnieją na kamienie; skoro bez jego kierownictwa skręcają na
manowce,mówisię,żeoślepiaich,zatwardza,powodujeiżbłądzą,ciktórym
odbierawładzęwidzenia,topnienia,wkraczaniawszczerąprawdę.Boici,
którzyświatłotozabralibynaszymoczom,iktórzyusunęlibysłup,któryumac-
niaiustalabudowlę;otychprawdziwieisłuszniemówiłobysię,żezaciem-
niająoczyiobalająbudowlę.Gdyzaś[28] mówimy,żeBógzabierawładzę
widzeniaiinnepodobne,tegonienależyprzyjmowaćtak,jakbyczłowiekpo-
zbawionywładzysądzenianiemógłaniwidzieć,animięknąć,aniprzystąpić
doprawości;leczostatecznietaknależypojmować,żeponieważczłowiekbez
światłaniemożewidzieć,anibezłagodnejoliwyduchowejzmięknąć,anibez
Bożegokierownictwawejśćwtocoprawe,dlategoktosprawiedliwymosą-
demludziomtoodbiera,mówisię,żetenteżwpewiensposóbzabierawładzę
ichwykonywania.

Drugieuzasadnieniezdajesiębliżejdochodzićdoznaczeniawyrazów,
żedowykonaniaswychwyrokówposługujesięSzatanemjakopomocnikiem
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idlategomówisię,żedokonujetego,coczynisługawzmocnionyjegopo-
wagą;jakto,coczynipomocniksędziego,gdywykonujejegosprawiedliwy
wyrok,naswójsposóbpojmujemy,żedokonujesięteżprzezsędziego.

Trzecieuzasadnieniepodałhieronimad He di biam (zagadnienie10). Jak
bowiemjednojestciepłosłońca,azgodniezistotąulegających,jedneupłyn-
nia,drugieutwardza,innerozpuszcza,jeszczeinneścina;upłynniasiębo-
wiemwosk,atwardniejebłoto,ajednaknaturaciepłaniejestróżna,tak
mówisię,żeBógtąsamącałkiemświatłością,źleusposobionegooślepia,
dobrzenastawionegooświeca;tymsamymzgoładobrodziejstwemjednego
zatwardza,drugiegozmiękcza.Tymisamymizaistedokonanymicudami
izraelzostałzmiękczony,afaraonzatwardzony;tymsamymświatłemnauki
apostołowieprzejrzeli,afaryzeuszeoślepli.BoBoskaświatłość,chociaż
zistotywydawanajestdlawidzenia,przypadkiemjednakpowodujeślepotę
wtym,ktomaźleusposobioneoczy,twardośćwtym,ktojestprzewrotne-
goducha.

nadtopodobnetemujest,żeotychmówisię,iżuwodząipodstępują,którzy
mowąniewyraźnąiniejasnąukazująkomuściemności.Wtenbowiemsposób
Panmówiącdorzeszwprzypowieściach,mówisię,iżjeoślepiał.aJeremiasz
powiada: Zwio dłeś mnie, Pa nie, i je stem zwie dzio ny (Jr 20,7). Ponieważ
bowiemnapoczątkuusłyszał:Pro ro kiem mię dzy na ro da mi usta no wi łem cię
(Jr1,5)iznowu:Otom cię dziś po sta wił nad na ro da mi i nad kró le stwy (Jr1,10),
sądził,żeniczegoniebędziemówiłprzeciwnarodowiŻydów,leczprzeciwko
różnymokolicznymnarodom;skądichętnieprzyjąłProroctwo.Gdyzaśzo-
baczył,żeinaczejmuwypadłoniżmyślał,żalisię,żezostałprzezPanazwie-
dziony:[29] jednakniefałszemzwiedziony,leczwieloznacznością.niema
zaśznaczenia,czy(corzeczehieronim)Jeremiaszzostałstądzwiedziony,czy
raczejtymisłowami:Nie bój się ob li cza ich, bom ja z to bą jest, abym cię
wybawił (Jr1,8)itd.

Tymiwięc trzemauzasadnieniamiwyjaśniasięnie tylko to,cozostało
wyżejprzytoczone,leczzarazempojmujesięito,czymBóggrozi,żesługi
gniewuswegowywołaterazgwizdem,abybylimutozamiastbrzytwydogole-
niagłowyicałejbrody;tozamiastsiecilubsiatek,abywyławiaćnieprawych;
tozamiastmłota,byuderzać;wreszcierózgi,siekiery,piły,którąbyuniósł,
którąbysiekł,którąbyciągnął.(iz5oraz7;ez12;Jr50;iz10).

Bowiemżeto,coczytasięwdrugiejKsiędzeKrólewskiej,rozdziale16,
iżSemejzłorzeczyłkrólowiDawidowizprzykazaniaPana,użytezostało
wmowie przenośnej, choćby to jest walnym dowodem, co napisane jest
wKsiędzeSyracha15,21:Ni ko mu nie roz ka zał źle czy nić. irzeczywiściesprze-
ciwia się zdrowemu rozumowi, iż człowiekgrzeszydlatego, żedziała na
rozkazBoga.TymczasemSemejbezwątpieniazgrzeszył.Przykazaniewięc
wKsięgachŚwiętychniekiedybranejestjakoprawoizrządzenie,czytojest
prawoobowiązująceznakazu,czydopust,czykaraprzepisana,czynawet
porządekwyznaczonyprzyrodzie.

Takbowiem,comówiMateusz18,8Dla twar do ści ser ca wa sze go po zwo -
lił wam; u Marka10,5powiedzianezostało:Na pi sał wam to przy ka za nie. 
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Takrównieżwlamentacji3,37Któż to jest, któ ry rzekł, aby się sta ło, gdy
Pan nie roz ka zał? Miejscetoinnitłumaczą:Któż to po wie dział, że coś się
dzie je, cze go Pan nie ka że? iznowu:Usta no wił je na wie ki i na wie ki wie -
ków usta wę dał (Ps148,6)itd.cowięcdziejesięwporządkusprawiedliwo-
ści Bożej, to mówi się, iż dzieje się z Bożego przykazania. Już tego
zapomniałem,comówiPaweł:Ko go chce, za twar dza (rz9,18).lecznaj-
pierw,teologowiezakładajątakżewolędopuszczenia.Stądaugustynrzecze
wEn chi ri dion, rozdział25:nicniedziejesię,jaktylkogdyWszechmogący
zechce,bysięstało,albopozwalającbysięstało,albosamdokonując.Wresz-
ciemówisię,żezczyjejśwolidziejesięto,codziejesięniewbrewjegowoli.
Takbowiemmówisię,żeojciecchcącrodzisyna.iosiódmymdowodzeniu
ażzadużozostałopowiedziane.

Od po wiedź na ósme. Ósmezaśbardzokrótkozostanieodparte.Trzebabo-
wiemrozumieć,żesądwarodzajeprzyczyn,naturalnyimoralny.Jakktoroz-
kazuje,ktoradzi,ktonamawia,ktoprzymusza,[30] tenzwanyjestprzyczyną
moralnątejrzeczy,któradziejesięzjegorozkazu,rady,namowy,przymusu,
Bógzaśjestzaistenaturalnąprzyczynąwszelkichruchów;bowspółdziała-
niemogólnyminaturalnymdziałazewszystkimiprzyczynamidziałającymi:
leczniejestprzyczynąmoralnąanibłędu,aniżadnejzłejczynności.czynwięc
ten,któryjestgrzechem,jeżelirozpatrywanyjestwrodzajurzeczynatural-
nych,winienbyćodniesionydoprzyczyntylkonaturalnych;jeżelizaśrozpa-
trywanyjestwporządkurzeczymoralnych,doprzyczynnaturalnychzaiste
niewłaściwieiniedorzeczniesięodwołuje.Głupibowiembędzieten,ktoalbo
własne,albocudzewiny,zrzucinainteligencjeporuszająceniebiosa.

Dlategochociażwszystkierzeczyidziałania,nailesąskutkaminatury,
mająBogazasprawcę;leczgdychodziogrzechy,ponieważwnazwiegrzech
zarazpojmujesięczynwolnyimoralny,będziemyzaistebardzoniestosowni,
którzykolwiekwBoguukrywalibyśmynaszebłędyigrzechy.onbowiem,jak
powiedzieliśmy,nasposóbprzyczynymoralnejaninieporuszadobłędu,ani
dojakiejkolwiekzłejczynności,toznaczy,aniwogóleniekłamie,aninieradzi,
albonakazujezła.Tymiipodobnymisposobamiwłaściwieiuwodziłby,ibyłby
zaprzyczynęgrzechówmiany.lecztenpodziałprzyczynyobszerniejwyjaśnio-
nyzostałwpowtórnymodczycie:O sa kra men tach w ogól no ści. Terazdość
powiedzieliśmydowyjaśnieniaósmegouzasadnienia.

Od po wiedź na dzie wią te. Tymczasemostatniełatwosięodpiera.zaprze-
czam,bowiemtego,conapierwszymmiejscuwystępuje,naktóregowmawia-
niupolegacałetouzasadnienie.Kłamstwobowiemjesttakzłeznatury,że
z żadnego powodu nikt niemoże sprawiedliwie kłamać, co iarystoteles
przekazujewczwartejksiędzeEthi co rum. orazaugustyndowodziwksiędze
De men da cio.

napierwszywięcpowód,którymwmawiasiętegoprzeciwieństwo,sąktó-
rzyodpowiadają,żeJózefrzeczywiścieskłamał,leczjednakżartem.ajeżeli
zarzucisz,żewszelkiekrzywoprzysięstwojestgrzechemśmiertelnym,chytrze
odpowiadają,żeJózefnieprzysiągłbezwzględnie,żeonisąszpiegami,lecz
podwarunkiem.Powiedziałbowiem:Po ślij cie jed ne go z was, a niech go

29oźródłachteologii



30

przywie dzie, aż bę dzie do świad czo ne, czy to, co ście rze kli, praw dą jest 
czy fałszem. Ina czej, przez zdro wie Fa ra ono we! je ste ście szpie ga mi! (rdz
42,16)

TymczasemŚwiętyaugustynwQu aestio nes su per Ge ne sim (zagadnienie
139)całestwierdzenieuwalniaodkłamstwaitenwyraz:„je ste ście” , bierze
zawyraz:„będzie cie mia ni”. Takieużyciewyrazunie[31] jestniezwykłe.
Bow18rozdzialeTrzeciejKsięgiKrólewskiejeliaszpowiada;Któ ry wy słu -
cha przez ogień, ten niech bę dzie Bo giem, tojestniechbędziemiany.Dotego
twierdzeniaskłoniłsięrównieżŚwiętyBonawenturaidorzucił,żeJózeftewy-
razywypowiedziałsprawdzającijakbydociekając,cosędziowiezwyklibez
kłamstwa.Wsądachbowiemwypowiedziużywanesąwmiejscezapytań.Py-
tającyzaśniekłamią.Wiadomobowiem,żeniczegonietwierdzą,leczdocho-
dzą,żebywydobyćprawdę.Takiebyłotopytanie:Iza li nie wie cie, że mi nie
masz po dob ne go w na uce wieszcz biar skiej? (rdz44,15).Gracjanjednakpo-
ucza(cJc,c.22,zagadnienie2,częśći.Qu od au tem), żetopowiedzianezo-
stałożartemidlategoniepowinnobyćmianezakłamstwo,jakożeniezostało
powiedzianewzamiarzezmylenia.

nadrugizaśpowódodpowiadam,żemowaprorokabyłaobrazowa,albo
dlawyrażenianajwiększejpewnościrzeczy,albodlawyjaśnieniapotężnego
pragnienia,abyjeślimożliwe,tozłoniezaistniało,copospolicieuhiszpa-
nówniewinniesięmówi:ple ga a Dios que yo mien ta. natomiastnatrzeci
powódtaniechbędzieodpowiedź:Drwinajesttambranaprzezarystotelesa
zajakieśohydneszyderstwo,skryte,chytrzeprzygotowanedlaomamienia.
Wyraz bowiem grecki ειρωνευομαι niekiedy tożsamy jest z: pod stęp nie
mamić. TymczasemSokrasteszmyślającywkażdejmowie,któregoGrecy
zwaliειρωνα (cyceron,księgapierwszaDe of fi ciis), byłnimnietylkobez
wady,lecztakżekuchwale.Bozarównodrwina,żart,czywyśmianie,jest
obrazemużywanymprzezlatynów,gdzienietkwiżadnekłamstwo.Wszystkie
więcpowody,któreodpoczątkutegosporuprzedłożyliśmy,tymzaistesposo-
bembyłybyodparte.

Możezaśspotkaćnas,itoodpytającychuczonychorazwykształconych,
czywydajemysięwystarczającoroztropniepostępować,skoronapoczątku
tegodziełanauczaliśmy,żepierwszązasadąteologiijestprawdaBoża,na
którejwiarasięopiera,terazzaśdaleceodmienniezdajemysięnaukęupra-
wiać:ponieważprawdęBożąpodajemywwątpliwośćiusiłujemyfilozoficz-
nyminawetzasadamiumocnić.

niedorzecznezaśjest,jakuczyarystoteles,ozasadachwszelkiejnauki
chciećzbylejakimczłowiekiemrozprawiać.aBazyliO Psal mie 115 rzecze:
W ja kim kol wiek ba da niu, któ re w po rząd ku po stę pu je do ce lu, nie mo żli we 
jest szu kać uza sad nie nia pierw szych pod staw. Lecz ko niecz ne jest, za sady
wszel kich umie jęt no ści, któ re opie ra ją się na do wo dze niu, bez zba da nia al bo
[32] po wo du za ło żyw szy, po zo sta łe, któ re ko lej no na stę pu ją, z uza sad nie niem
wy ka zy wać. Tak i ta jem ni ca teo lo gii szu ka bu do wy z wia ry nie uza sad nio nej
po wo da mi. DotądBazyli.ahilaryw księdzeAd Con stan tium Au gu stum
powiada:Wia ra nie jest w za gad nie niu fi lo zo fii, lecz w nauce Ewan ge lii.
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Skorowięciteologiaiwiaranatymjakonanajwyższejzasadziesięopie-
rają,żewszystkowPiśmieŚwiętymprzezBogaobjawionejestprawdziwe,
głupie wydaje się to, albo w wątpliwość podawać, albo dowodami filo-
zofiichciećokreślić.Jakbywiarabyławzagadnieniachfilozofii,anietrzeba
raczej,takwinnychnaukach,jaknajbardziejwtej,żebyuczeństudiujący
wierzył.

irzeczywiście,jakpierwszezasadyfilozofii,przezwszystkichniepozba-
wionychcałkowicierozumu,umysłemuprzedniosąprzyjęte,itylkonajbar-
dziejniedorzeczniepodawanebyłybywwątpliwość:takwszyscychrześci-
janietowyprzedzenie,czyuprzedniepoznanie,bezżadnegodowodupośred-
niczącego,mająwumyślejakbywyryte,żeBógjestznaturyprawdomówny,
astądniktprzezniegoniemożebyćomylony.Dlatego,jakzostałopowiedzia-
ne,możemybyćoskarżenionieroztropnośćnawetprzezludziwykształco-
nych,żezrobiliśmyspórorzecz,któraniepowinnabyćsporna,apierwszą
podwalinęwiaryorazteologii,nietylkoświadectwem,lecztakżerozumem
ustanowiliśmy.

chciałbym,bydziękitemuwystarczającozostałpoznanynaszpogląd.nie
jesteśmybowiemtacy,którychduchtułasięwbłędzieinigdyniemazaczym
iść.cobytobowiembyłazateologia,alboraczejdziedzina,pousunięciupod-
stawyzasad?onacałkiemginie,jeślitaksamojakwniosek,równieżzasada
jestsporna.

Ponieważzaśniekiedywydajemisię,żerozprawiamniezdoskonałymi
teologami,wpełnimądrymi,leczztakimi,zktórymiwspanialesiępracuje,
jeżeliwnichsąpodobieństwateologii,poruszamniektórekamienie,jakich
bymmianowicienieporuszał,gdybymnielękałsięnieroztropnościniejed-
nych,którzygdyciągleczytająbezkrytyczniemłodszychteologów,popada-
ją w te poglądy, które jak się zdaje trzeba odeprzeć, byśmy podwaliny
teologiizarównouczonymjakinieuczonymrzucili.

Przetoniechwybaczonenambędzie,jeżelizpowoduniedoświadczonych
wykładamycośwbrewsztucewykładania.imą- [33] drościnaszejnienależy
szukaćtam,gdzienauczycieljesttymmądrzejszy,imbardziejstosujesiędo
umysłówniedoświadczonychinieznajomości.nadtozaś,(byśmyuczonym
mężomtakżecośodpowiedzieli),niewszystkiezasadynaukmająjednakowe
znaczenie.niektórebowiemsątakznaneiwyraźne,żektórzybyjepodwa-
żali,ciniesłowami,dowodamiirozprawąfilozofów,leczbiczami,dybami
iwięzieniempowinnibyćmęczeni;jak:żecośistniejealbonieistnieje,wszel-
kacałośćjestwiększaodswejczęści.innezaśsątegorodzaju,żeczasem
mogłybybyćzaprzeczoneznieznajomości,atakżejaśniejszymizasadami
dowodzone.Takbowiemarystotelesprzekazał,byDialektykąiMetafizykąprze-
konaćtych,którzyzasadinnychnaukzaprzeczają;ionsamczęstozjawnych
skutkówprzekonujeomniejjawnychprzyczynachrzeczy,wktórychtoprzy-
czynachzawartesąjednakzasadyfilozofii.

leczstwierdzono,żedwiesączęścikażdejnauki:jedna,wktórejsame
zasadyjakopodwalinyumieszczamy,ustanawiamy,umacniamy;druga,wktó-
rejpołożywszyzasady,zdążamydotego,coznichwynika.iwtejdrugiej
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zaiste,jeżeliktośzaprzeczyłbyzasad,któremianowiciezakładasięwwiedzy,
nienależyznimwalczyćspornymroztrząsaniem.Jeżelibowiemteologowi,
chcącemuswewnioskiwyciągnąćzzasad,ktośzaprzeczy,żeBógistnieje,głupi
będzie,jeżeliprzeciwtakiemuchciałbyprowadzićteologicznąrozprawę.

Wtejzaśczęści,którąnazwaliśmypierwszą,wolnobędzienietylkomrocz-
newyraźnymirozjaśnić,lecztakżezasadymniejznanewykazaćztych,które
sąbardziejnamznane.zwyklezaśdziejesię,żeprzyczynyrzeczy,którezna-
turyswejsąoczywiste,dlanassąciemne.Jakdlaokasowyciemnościąsą
promieniesłońca,takgdymądremumężowizaprzeczysię,żeBógistnieje,
chociażtojestpierwszązasadąteologii,włożyłbyjednakonwysiłek,byjakąś
drogąirozumowaniemustalić,iżBógjest.nikomuwięcniepowinnobyć
dziwne,jeżeliwtejzaisteksiędze,gdzierozprawiamyomocyzasadteolo-
gicznych,tezasadynietylkowyjaśnimy,lecztakżeustalimy.

inaczejbijepodwalinymiastnieprzyjaciel,któryusiłujezbu- [34] rzyć;
inaczejrzemieślnik,którystarasięjenietylkorzucić,lecztakżeumocnić.
alejużtoopuśćmy,apośpieszmydotego,cobliżejimocniejnagli.Bopierw-
szaowamachinaniebyłaażtakzbudowana,bydojejzwaleniaalbodłuższa,
alboostrzejszabyłabymowa.Dotejdrugiej,jakożeprzeciwnicylepszym
rzemiosłemisiłamijązbudowali,musimyzwiększągorliwościąiostrzejszą
mocąrozprawianiasięprzyłożyć.

RozdziałV,

gdziewyliczonychjestczternaścieKsiągzeŚwiętejBiblii,
codoktórychniektórzyalbowątpią,czysąkanoniczne,

albozpewnościązkanonujewyrzucają.

(Dru gi spór). 

Wwątpliwośćprzetoiniegdyśiwtymnaszymczasiepodano,czyowych
siedemksiągStaregoTestamentu:Barucha,Tobiasza,Judyty,Mądrości

SyrachaorazdwieMachabejskiemająbyćuważanezakanoniczne.znowego
takżeTestamentuprawietosamozagadnienieistniejecodolistuświętego
Pawładohebrajczyków,codolistuJakuba,codoDrugiegolistuświętego
Piotra,dwudalszychJana,codolistuJudyorazKsięgiapokalipsy.

Bylibowiemisąteologowie,awśródnichzaistezarównopierwsi,szla-
chetniibardzostarzy,orazniektórzymłodsi,uczeniipoważni,którzywiedze-
nilicznymiiwielkimiuzasadnieniamizaprzeczyli,żeteksięgitrzebazaliczać
dokanonicznych.innizaśpisarze,takżebardzowybitni,twierdząodwrotnie,
żewszystkieteksięgisąkanoniczneinapotwierdzenietegoposługująsięwie-
lomatakżebardzowielkimiuzasadnieniami.itakzmuszadowątpieniatak
wielkarozbieżnośćludzijaknajbardziejuczonych.

Jazaś,byspórtendokładniejwyjaśnićpodzielęcałetozagadnienieoksię-
gachkanonicznychnaczteryczęści.najpierwwykażęto,doczyjejpowagi
należyokreślać,któraksięgajestkanoniczna.Potemudowodnię,żeteksięgi,
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któreterazsąpodawanewwątpliwość,sąświęte.następnieprzytoczęuza-
sadnienia,któreprawdopodobniemogłyomylićludzi,skądinąduczonychipo-
bożnych.Wreszcie te uzasadnienia odeprę.Towszystko bowiemdo tego
zagadnieniaodnieśćtrzeba.

[35] RozdziałVI,

zawierauzasadnieniatych,którzyusiłująwmówić,żePismoŚwięte
niepotrzebujeuznaniaprzezKościół

amianowicie,cotyczypierwszejczęści,luteranieniekiedytwierdzili,że
PismoniepotrzebujeuznaniaprzezKościół,alboczyjegośinnego,lecz

sąduoPiśmienależydokonaćzsamychPism;alboraczejwszystkoinnema
byćprzeztePismaosądzane,onezaś,każdemumającemuświatłoDuchaŚwię-
tegoiwiary,sąsameprzezsięoczywiste.ajeżelizapytaszich:ktonamuwie-
rzytelni,żetoodBogapochodzi?Ktonasupewni,żecałeinietkniętedoszło
ażdonaszychczasów?Ktoprzekona,żetaksiążkazeczciąmabyćprzyjęta,
atamtawykreślonazliczby?Powiadają,żetojesttaksamo,jakbyktośpytał
skądnauczymysięodróżniaćświatłoodciemności,białeodczarnego,słodkie
odgorzkiego;boPismonieprzejawiaciemniejszegorozumieniaswojejpraw-
dy,niżrzeczybiałelubczarneswejbarwy,słodkieigorzkieswegosmaku;jak
równieżufilozofówprzezpojęciaogólneumysłu,(takbowiemjenazywają),
wszystkoinnejestdowodzone,podczasgdyonedowoduniepotrzebują.Tak
luteranieuważają,żepoznaniesłowaBożego,którejestwspólnązasadąnauki
katolickiej,dotegostopniajestnaoczne,iżżadneludzkiepotwierdzenieniejest
potrzebne.itenzgubnybłądniegdyśumocniłsięuWiklefitów,jakautoremjest
TomaszWaldo,księgadruga:Do ctri na lis fi dei an ti quae, rozdział19,byktoś
niemyślał,żetobłędnowierstwoporazpierwszywyszłoodlutra.

Pierw sze uza sad nie nie. Przekonujązaśnajpierwstąd,żePanwJana5,34
powiada:Ja nie od czło wie ka świa dec two od bie ram. aczyPapież,czySobór,
czynawetcałyKościół,ludźmisą:awięcnieodnichewangeliachrystuso-
wa,albopozostałeczęściPismaodbierająświadectwo.

Dru gie uza sad nie nie. Tosamoznowuztegopotwierdzają,żeJanapostoł
wPierwszymliście2,27rzecze:A nie po trze bu je cie, że by was kto uczył, ale
sko ro na masz cze nie je go uczy was o wszyst kim, i jest praw dzi we.

Trze cie uza sad nie nie. natrzecimmiejscuuzasadniajązesłówPana;Je śli
kto zechce peł nić wo lę je go, do wie się czy ta na uka jest z Bo ga (J7,17);podob-
netemujestto:Owce mo je słu cha ją gło su me go (J10,27),a za ob cym nie idą
(J10,5).Tymświadectwemluterchwalisięjakbyrzecządokonaną,ajeszcze
nie [36] podawszy ręki,drwi jakdzikizwycięzca.otwarciebowiem, jak
mówi,ewangeliaświadczy,żeowcesameprzezsięmająstosownązdolność
rozróżnianiaPism.

Czwar te uza sad nie nie. PoczwartestwierdzajątoJanowe:Je śli świa dec two
ludz kie przyj mu je my, świa dec two Bo że więk sze jest: Kto wie rzy w Sy na Bo że go,
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ma świa dec two Bo że w so bie (1J5,9-10).Wewszystkimwięc,conależy
dowiary,niepowinniśmyuciekaćsiędozewnętrznychświadectwludzi,lecz
dotegoświadectwa,któregoBógwewnątrznasudziela.

Pią te uza sad nie nie. DodająturównieżowozKsięgiPowtórzonegoPrawa:
A kto by słów je go –proroka–któ re bę dzie mó wił w imię mo je, słu chać nie
chciał, ja mści cie lem bę dę. A pro rok, któ ry by chciał mó wić w imię mo je, czego
ja mu nie przy ka za łem, że by mó wił, za bit bę dzie. A je śli ta jem ną my ślą od po -
wiesz: Ja ko mo gę ro zu mieć sło wo, któ re go Pan nie mó wił? Ten znak bę dziesz
miał: co w imię Pań skie pro rok ów prze po wie, a nie sta nie się, te go Pan nie
mó wił, itd (Pwt18,19-22).otojakdlaodróżnieniasłówBogaodsłówludzi
wiernyludniejestodsyłanydoarcykapłana,albokapłana,anidoludzkiego
soboru,leczzsamejoczywistościrzeczypouczanyjest,byodróżniał.

Szó ste uza sad nie nie. Ta mże na le ży rów nież to Ja no we: Naj mil si! Nie każde -
mu ducho wi wierz cie, ale do świad czaj cie du chów, czy są z Bo ga, bo wie lu
fałszy wych proro ków wy szło na świat. Po tym po zna cie Du cha Bo że go (1J4,
1-2)itd.

Siód me uza sad nie nie. nadtopotwierdzajątozowegoświadectwaapostoła:
Lecz czło wiek cie le sny nie poj mu je te go, co jest Du cha Bo że go, lecz du chowny
roz są dza wszyst ko (1Kor2,14-15).aznówztego:A pro ro cy niech mó wią
dwaj al bo trzej, inni zaś niech roz są dza ją (1Kor14,29).ikrótkopotem:Je śli
kto ma się za du chow ne go, niech pozna że to, co wam piszę, jest rozkazaniem
Pańskim (1 Kor 14,37).Każdywięc,wkim jestduchBoga,może swoim
prawempoznaćsłowaPanaijerozróżnić.

Przytaczajątakżeinneświadectwa,któreponieważtamżepatrząitymsa-
mymsposobemsąodpierane,niemakoniecznościichtutajprzedstawiać;lecz
dodaćtezasady,któryminapotwierdzenieswegobłędusięposługują.

Za sa da pierw sza. Jeżeli Kościół, mówią, wydawałby sąd o Boskich
Pismach,wtedyniższy,nadprawemwyższego,[37] przywłaszczyłbysobie
powagę.atojestjawnieniedorzeczne.Jakbowiemmówiaugustyn,niewol-
nosądzićwbrewprawom,leczzgodnieznimi,Dystynkcja4,rozdział:in istis.

Za sa da dru ga. nadtopowiadają,jakąbędziemymielipewnośćżyciawiecz-
nego,jeżelijakiekolwiekobietnicebędąceonimwPiśmieŚwiętym,będąopie-
rałysięnaludzkimtylkosądzie?aznówwiaranasza,jakbardzopopadnie
uludziwpodejrzenie,jeżelibędziesięuznawać,iżzdobrodziejstwaludzinie
innąniżchwilowąmapowagę?askoroapostołtwierdzi,żepodwalinąKo-
ściołajestnaukakatolickaiapostolska,jejwłasnapewnośćwinnabyćustalo-
na,zanimonzacznieistnieć.JeżelibowiemKościółchrystusowyopartyzostał
napismachprorokówigłoszeniuapostołów,gdziekolwiekznajdujesiętana-
uka,jejuznanienapewnowyprzedzaKościół,bezniejKościółnigdysamby
niezaistniał.Jak naj bar dziej czczy jest więc po gląd, (wpierwszymrozdziale
In sti tu tio nes rzeczeKalwin),że Ko ściół ma wła dzę osą dza nia Pi sma, jak by
jego pew ność za le ża ła od je go ski nie nia.

Za sa da trze cia. PrócztegojeżeliprawdaPismaŚwiętegozależałabyodświa-
dectwaludziiprzezniebyłabypotwierdzana,wtedyostatecznymmotywem
wiarybyłabypowagaKościoła.Wierzymybowiem,żechrystusbyłsynem
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Dawida,ponieważBógobjawiłprorokomiapostołom.ajeżeliwoparciuopo-
wagęKościołabędziemyutrzymywać,żeBógobjawił,jużwiaranaszaosta-
tecznienienaBoga,lecznaludzisiępowoła.Wobectegoformalnymmotywem
wiarybyłabynieBoska,leczludzkaprawda.

Za sa da czwar ta. Wreszcie jakarystoteles uczył w pierwszej księdze
Poste rio rum, rozdziale2:Dla cze go ka żde ta kie, a tam to bar dziej. Gdybywięc
PismokanonicznepowagąKościołabyłopotwierdzane,bardziejwierzyli-
byśmyludziomniżBogu.Wiadomozaś,żeżadnapowaganiejestwiększaod
Boskiej,którąmianowiciemaPismoŚwięte.awięcPismoŚwięteniebędzie
potwierdzaneprzezKościół,iodjegopotwierdzenianiebędziezależało.

Tymiiinnymiuzasadnieniamibłędnowiercymogąswójbłądwmawiać,
przekonaćniemogą.Błądząbowiembardzo,gdyzalecającPisma,usiłująosła-
bićpowagęKościoła.otejsprawieterazkrótkoitylkoozagadnieniuksiąg
kanonicznychbędziemyrozprawiali;dlatego,żeiwielukatolickichmężów
zbłędnowiercamiopowadze [38] Kościoładokładniesięrozprawiło,imy
równieżmamyjąpóźniejpowszechniestwierdzićiudowodnić.

RozdziałVII.

UczydoczyjejpowaginależysądzićoKsięgachKanonicznych.

Pierw sze twier dze nie. niechwięc,cotyczytegomiejsca,pierwszymtwier-
dzeniembędzie:Sąd o Pi smach wy da ny przez sa me Pi sma w ża den spo -

sób nie mo że być od po wied ni. albowiem,byśmyowieluinnychzamilczeli,
którychsprawajestcałkiempodobna,napewno,żeksięgi Ruty, Estery, Hioba
sąkanoniczne,wżadensposóbzsamegoPismasięnieudowodni.Jeżeliwięc
sprawatastaniesięprzedmiotemsporu,skądinądniżzPismaŚwiętegotrze-
baszukaćdowodu.następnie,ponieważchcemytobardziejzgłębić,jeżelibę-
dziespór:czyobaPrzymierza,Stareinowe,wydanezostałyprzezBogajako
autora,żadnąpowagąobuPrzymierzytegodociekaniauzgodnićniemożna.
najakiejbowiemzasadziewątpisięocałejksiędze,natejsamejteżokażdej
częściksięgibędziesięwątpiło.Koniecznewięcjestsędziątegozagadnienia
ustanowićkogośinnego,pozaPismemŚwiętym.

PonadtoBazylidesprzytaczaniewiadomojakichproroków:Barchabę,Bar-
chobaiinnychtegorodzaju,którzywrzeczywistościwpoprzednichwiekach
nigdynieistnieli,jaktwierdzieuzebiuszwczwartejksiędzeEc c le sia sti ca
histo ria, rozdział8.leczksięgiprorokówtegorodzajuniemogąbyćodrzu-
coneprzezPismoŚwięte.PowiedziałbybowiemBazylides,żepozaczterema
większymiorazczternastomamniejszymi,jeszczeinniprorocybyliwStarym
PrzymierzuitoświadectwamitegożPrzymierzabypotwierdził.

Tymzasadomniebrakiinnychprzykładów.Pewnibłędnowiercybowiem
odrzuciliewangelie,ponieważchrystusPanniczegonienapisał,anipisaćnie
kazał,jakaugustynmówiwdrugichRe trac ta tio nes, rozdział16.inniodrzucili
wszystkielistyPawła:ueuzebiusza,trzeciaksięgaHi sto ria ec c le sia sti ca, 
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roz dział 27. ireneusz,księgapierwsza,rozdział26 orazorygenes, na Psalm 82,
jakmówitensameuzebiuszwksiędzeszóstej,rozdział28;zobaczireneusz,
wowymrozdziale26i29.JeszczeinnicałemuprawuMojżesza,anawetwszel-
kimPismomStaregoTestamentuzaprzeczyli,jakpiszeaugustyn,zresztączęsto,
orazwksiędzeCon tra Fau stum, aeuzebiuszwksiędzepiątej,rozdziałostatni.

Myzaśteksięgiwszystkieprzyjęliśmy,aodrzucamyteżewangelieniko-
demaiBartłomieja,któreprzytaczanesąprzezbłędnowierców,ewangelię
Marka[39] czcimy.imyzaistepodajemypowódtychrzeczy:onizaśwżaden
sposóbniemogąpodaćdowodutego,cocałyKościółutrzymywałizawsze
utrzymuje.cowięcej,pousunięciupowagiżywychsędziów,nicimniepozo-
staje,niżbyznieślicałykodeksKsiągŚwiętych.

Dodaj,żePismojestmartwymsędzią,któryniemożeaniwysłuchaćrozu-
mowańkłócącychsię,anisamwydaćwyroku.Dochodzidotego,żegdyby
wjakiejśludzkiejrzeczypospolitejprzepisanabyłatakapostaćsądów,żenie
byłobyżadnychżywychsędziów,leczkażdyspórpowstającyopismachtej
rzeczypospolitejkończyłbysięsamymiwypisanymigłoskami,pozatym,że
tapostaćsądzeniabyłabynajgłupsza,niebyłobyteżżadnegokońcasporom.
Temubowiem,ktozaprzeczadokumentu,niemożebyćzadanażadnasiła,
jeżeliniemażadnychżywychsędziów.

itakwPwt17,8-13ludzieodstępniniesąodnoszenidoPismaŚwiętego,
leczdosprawdzianuisądużywych;aMl2,7rzecze:War gi ka płań skie bę dą
strzec umie jętno ści i za ko nu py tać bę dą z ust je go; Powiada: z ust je go,nie 
z sa me go pra wa; iwDz15 antiocheńczycynieodwołalisiędoPisma,by
dowiedziećsię,czysłowaPawłasąBoże,leczdoapostołówistarszych,którzy
byliwJerozolimie.aapostołowieistarsiniePismopostawilijakosędziego,
leczsamychsiebieiDuchaŚwiętego.Mówią:Zdało się, niePismuŚwiętemu,
leczDu cho wi Świę te mu i nam. DuchŚwiętybowiemniemieszkawliterze,
leczwduchu:niewzgłoskachleczwsercach.Bogdybyci,którzysprzeci-
wialisięPawłowiszukaliwtejsprawiesąduPismaŚwiętego,zagadnieniedo
dziśpozostałobynierozstrzygnięte.

Dru gie twier dze nie. Sąd o Pi smach ka no nicz nych nie na le ży do pry wat nych
obywa te li rze czy po spo li tej chrze ści jań skiej. Popierwsze,ponieważwludzkiej
rzeczypospolitej tego rodzaju sądy nie zostałyby dozwolone prywatnym
ludziom,chybażeprawodawcybyzgłupieli.obajbowiemspierającysięprzy-
pisywalibysobienarównejpodstawietępowagęsądzenia:itakniebyłoby
żadnegokońcasporów.chciećwięciśćzaprywatnymiobjawieniamilubpo-
glądamikogokolwiek,itowkoniecznymzagadnieniuwiary,będziegłupie.
naswojąbowiemkażdystronębędzieokreślał,acosamuważa,będzietwier-
dził,żeprzezBogazostałomuobjawione.

aco,żeżadenprywatnyczłowiekniemawKościelepewnejpowagi,żaden
upozostałychwiernychniemasprawdzonejirzetelnejprawdy?itakjakikol-
wiek sądod tegoż [40] prywatnegoobywatela pochodzącybędzie słaby:
awiarawPismabędziestądopierałasięnaniepewnejiwątłejpodwalinie.aco,
żewPwt17,8-13poważnychzagadnieńniekażesięodnosićdoprywatnych,
leczdotych,którzymająwKościelepublicznąwładzę?aco?czyantiocheń-
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czycy,ludzieprywatni,sądsobieprzybraliwtymsporze,gdziebyławątpli-
wość,czysłowaPawłasąBoże,czynie?Bynajmniejzaiste;leczposłalido
apostołówistarszych,którzybyliwJerozolimie,Dz15.

Dodaj tu, że gdy jacyś bardzo uczenimężowie zaprzeczyli, iżlist do
hebrajczykówjestkanoniczny,innipisarze,niebylejacy,wykluczyliapoka-
lipsęJana,spórtenwybitnieuczonychmężówniemógłbyćuzgodnionypo-
glądemktóregokolwiekprywatnegoczłowieka.zobaczorygenesa7homilię
In Eze chie lem, Grzegorza z nazjanzu w Apo lo g., hieronima 13 rozdział
In Eze chie lem oraz23rozdziałIn Je re miam, byśpojął,jakmałonależywtych
sprawachodnosićdoprzekonańosóbprywatnych.leczotymwielepotem.
Terazprzejdźmypozostałe.

Trze cie twier dze nie. Ko ściół po wi nien okre ślić, któ ra księ ga jest ka no niczna
i je go po wa ga jest pew nym pra wi dłem przyj mo wa nia ksiąg do licz by świę tych,
al bo też wyrzu ca nia z tej licz by. Toutrzymywałireneuszw3księdzeAd versus
ha ere ses, rozdziały:2,3i4,orazaugustynwksiędze 13Con tra Fau stum,roz-
dział4 i księdze28, rozdziały2 i 4; a takżedrugiejksiędzeDe do ctri na
christia na, rozdziale8;wreszciewksiędzeCon tra epi sto lam Ma ni cha ei, roz-
dziale5,gdziejesttoutartezdanie:Ewan ge lii nie wie rzył bym, gdy by mnie nie
skła nia ła po wa ga Ko ścio ła.

TosamookreślononapierwszymSynodziewToledotymisłowy:Gdy by ktoś
powie dział, al bo wie rzył, że są in ne Pi sma ka no nicz ne, prócz tych, któ re przyj -
mu je Ko ściół Ka to lic ki, niech bę dzie wy łą czo ny ze spo łecz no ści wier nych. Po-
wagawięcKościołaKatolickiegostanowipewneuzasadnieniedoprzyjęcialub
odrzuceniaksiągświętych,copotwierdzająliczneiwielkierozumowania.

najpierwbowiem,gdyrzecztegorodzajustajesięsporna,gdytrzebawy-
daćocenęniezPism,anizczyjegośprywatnegopoglądu,należyjejszukać
zjakiegośźródła.niemazaśskądwinnibyśmydogodnieji[41] wytrwalej
szukaćtegorodzajusąduioceny,niżodKościoła,któryjestfi la rem i utwier -
dze niem praw dy (1Tm3,15).DotrybunałuKościołaprzetonależyodnieśćto
zagadnienie;ajegowyrokbędziekamieniemprobierczymdowykrywania,
któraksięgajestkanoniczna.

również,jakuzasadniaŚwiętyaugustynCon tra Fau stum Ma ni cha eum
(księga33,rozdział6),wksięgachEth ni co rum nienainnejzasadziewykry-
wamybardziejprawdziwychpisarzy,niżzogólnejzgodyiświadectwatych,
którzybyliprzednami.SkądbowiempoznaliśmyksięgiPlatona,arystotele-
sa,cycerona,jeśliniezestałychświadectwtych,którzynaspoprzedziliwie-
kiem? Jeżeli więc we wszystkim innym ta droga jest najbezpieczniejsza
inajpewniejszadopoznaniapisarzaktórejkolwiekksięgi,dlaczegotasama
niebędziepewnaizbadanadlamężakatolickiegodopoznania,żetaksięga
jestMateusza,tamtaniejestTomasza,tenlistjestpisanyprzezPawła,tamten
niezostałprzezPawłanapisany?zapoświadczeniemwięcKościołanależy
przyjmowaćksięgiświęte.

Wydajesię,żeoznajmiłtoJanewangelista,gdypowiedział:Ten jest uczeń,
któ ry świad czy o tym: a wie my, że praw dzi we jest świa dec two je go (J21,24).
Janwięcdajeświadectwoewangelii,aKościółpotwierdza,mówiąc:A wie my
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itd.zresztąskądowataknagłainiespodziewanazmianaliczby?równieżPaweł
apostołjawnietegonauczawrozdzialedrugimlistudoGalatów.Gdybowiem
przyjąłewangelięprzezobjawienieJezusachrystusaipozostawałzPiotrem
iJakubempiętnaściedni,wstąpiłznów doJerozolimyzgodniezobjawieniem,
iporównałzapostołamiiwiernymiewangelię,którągłosiłpośródpogan,
naosobnościzaśiznaczniejszym:czymożenapróżnoniebiegł,alboniebiegał
(Ga2,2).GdybypotwierdzenieKościołaniebyłokonieczne,napewnoPaweł
niestarałbysięwstąpić,dlaporównaniaewangelii,czymożeitd.

orazjakpowiadaaugustynCon tra Fau stum (księga28,rozdział4): Je żeli
Pa weł Apo stoł nie zna la zł by w cie le Apo sto łów, z któ ry mi po rów nał by Ewan -
ge lię, Ko ściół by mu zgo ła nie wie rzył. ahieronimwEpi sto la ad Au gu sti num,
omawiając tesłowaapostoła rzecze:stąd po ka zu je, że nie miał pew no ści
głosze nia Ewan ge lii, gdy by nie zo sta ła umoc nio na zda niem Pio tra i tych,
którzy z nim by li. Jestzaś[42] taEpi sto la takżewdrugimtomiedziełaugu-
styna,numer2.aTertulianwdrugiejksiędzeAd ver sus Mar cio nem mówi:
Dlate go Pa weł wstą pił do Je ro zo li my, by po ra dzić się Apo sto łów, że by mo że
na pró żno nie biegł. Nie wy star czy ła by bo wiem do wia ry nadzwy czaj ność
narzę dzia, po zba wio na pie czy po przed ni ków. Wresz cie, gdy zmó wił się i zgo -
dził z po wa ga mi co do pra wi dła wia ry, po da li so bie pra wi ce. Prze to, je żeli
sam na uczy ciel Łu ka sza pra gnął po wa gi po przed ni ków i wia ry i gło sze nia
swego, o ile bar dziej do ma gał bym się dla Ewan ge lii Łu ka sza tej, któ ra dla
Ewan ge lii je go mistrza by ła ko niecz na? Dotądon.

Tosamojesttakżewrozdziale15Dziejówapostolskich.Gdybowiemwan-
tiochiiwątpiono,czyPawełiBarnabaprawdziwiemyśląinauczająoustąpieniu
przepisówstarozakonnych,wiernipostanowili,żebyPawełiBarnabaijacyś
inniwstąpilidoapostołówistarszychwJerozolimie.Więcniekażdysamprzez
sięwie,czynaukajestzBogaczynie,anisamanaukanatychmiastkażdemu
nieokazujeżejestBoża,leczpotrzebapotwierdzeniaKościoła.

luteraniewreszcienasejmieaugsburskimwyznalito,żeKościółmapowa-
gędoodróżnianiasłówBogaodsłówludzi.aluterwksiędzeDe cap ti vi ta te
Ba by lo ni ca, gdzierozprawiaosakramenciekapłaństwa,wyznajewprawdzie,
żeKościółmawładzęodróżnianiasłowaBogaodsłówludzi,leczjednaknie
jestdlategosędziąsłowaBożego.Wtensposóbaugustynmówi,żeduszatak
jestujętasamąprawdą,iżprzezniąjaknajpewniejowszystkimmożesądzić,
leczprawdyniemogłabyosądzać;musijednakmówićznieomylnąpewno-
ścią,żetojestprawda,bardziejsądzonaniżsądząca;takiwKościele,po-
wiada,jesttakiepojmowaniedziękiduchowioświecającemu,wosądzaniu
izatwierdzaniunauk,któregoudowodnićniemoże,ajednaknajpewniejma.
Jakbowiemufilozofówniktnieosądzapojęćogólnych,leczwszyscyprzez
niesąosądzani; takunaszpojmowaniemducha,którewszystkoosądza,
aprzeznikogoniejestsądzone.leczmywtymzaistemiejscuniechcemy
spieraćsięosłowa.

określamytylkoto,cosamiluteraniechoćniechętnie[43] przyznają,że
zpowagiKościołaczerpiesiępewneuzasadnienie,albodoprzyjęciaksiąg
świętych,albodowygnaniatych,któreświęteniesą.
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leczniemałezagadnienie sięnasuwa,czynazwąKościołaoznaczamy
wtymmiejscuKościół,którybyłzaczasuapostołów,czyzgromadzeniewier-
nych,którzysąteraz,czyraczejpowszechnyzbiórchrześcijanodchrztuchry-
stusaprzezapostołówiinnychichnastępcówdotychczasówrozkrzewiony.

DurandbowiemdotrzeciejksięgiSen ten cji, dystynkcji24,zagadnienia1;
orazGersonDe vi ta spi ri tu ali ani mae, lekcja2,korolarium7,tegorodzajupo-
wagępotwierdzaniaksiągświętych,alboteżodrzucanianieświętych,odnoszą
doKościoławiernych,którzyżylizapostołami.leczJanDriedonawksiędze
pierwszejDe ec c le sia sti cis Scrip tu ris et do gma ti bus, rozdział1;orazTomasz
WaldowdrugiejksiędzeDo ctri na le fi dei an ti qu ae, rozdział19i20,uważają,
żetępowagęnależyodnieśćdoszereguwszystkichojcówiwiernych,odapo-
stołówpochodzących;wydajesięzaiste,żebyłotorównieżzdanieireneusza,
wksiędze3,rozdział3iksiędze4,rozdział63Ad ver sus ha ere ses; orazTertu-
lianaksiędze4Ad ver sus Mar cio nem, iaugustynaksiędze33Con tra Fau stum
Ma ni cha eum, rozdział8;iwksiędze2,rozdział6Con tra Ju lia num Pe la -
gianum, orazwksiędze2De do ctri na Chri sti, rozdział8;iwEpi sto la 63. lecz
iinnijednaktępowagę,tegonawetczasu,przyznająKościołowi,któramiano-
wiciejesttożsamazdawnąimatowarzyszącegotegosamegoDuchaPrawdy.

Jazaśmyślę,żedoapostołównależałonajpierwpotwierdzaćksięgiświęte,
nieświęteodrzucać.niemamybowieminnychksiągkanonicznych,czySta-
regoczynowegoPrzymierza,niżktóreapostołowiepotwierdziliiprzekazali
Kościołowi.Sądzęnastępnie,żetegorodzajutradycjaapostolskanieinnym
sposobemlepiejjestznana,niżprzezojcówidoktorówKościoła,następują-
cychpoapostołach;takjakniemainnej drogipewniejszejibardziejgotowej
dopoznaniapozostałychtradycjichrystusaiapostołów,coudowodnimypóź-
niejnawłaściwymmiejscu.inicztego[44] nietrzebawyszukanymiuzasad-
nieniamipotwierdzać;wystarczytylkoprzypomnieć.

Tozaśnależyudowodnić,żeKościółwiernychobecnieżyjącychniemoże
wprawdzieksięgikanonicznejnapisać,leczokreślić,czyksięga,októrejjest
dyskusja,jestkanoniczna,czynie.Borozstrzyganiewątpliwości,któreobec-
nierodząsięwokółwiary,należydoobecnegoKościoła.Trzebabowiem,
bywKościelebyłżywysędzia,którymógłbyrozstrzygaćsporyowiarę;bo
niebrakBogawtym,cojegoKościołowipotrzebne.aczyksięgajestkano-
niczna,czynie,jaknajbardziejdotyczywiary.DoKościoławięctegoczasu
będzienależałosądtejsprawy.Jeżelibowiembłędów,któresprzeciwiająsię
zdrowej nauce, Kościół, który obecnie istnieje, niemoże potępić, zaiste,
pousunięciusędziów,błędnowiercytegowiekumogąbezkarnieżyć,anawet
królować.

znów,zaczasówhieronimawolnobyłokatolikowiwątpić,czyapokalip-
saJanajestświętaikanoniczna.obecniezaś,jaknaswoimmiejscuwykaże-
my, tego podawaćwwątpliwość niewolno.Więc po czasachhieronima
Kościółmiałpowagętozagadnienieobalić.Dlatego,gdywnaszychczasach
niektórzypodająwwątpliwość,czyBaruchiKsięgiMachabejskieorazinne,
którychzagadnieniejestpodręką,sąkanoniczne,czynie;tęwątpliwośćsąd
Kościołabędziemógłwyjaśnić.



Prócztego,Kościółistniejącyobecnieniemożebłądzićwwierze.Jeżeli
więcuwierzy,żejakaśksięgajestkanoniczna,teologowiebędązjejświadec-
twaczerpaćstosowneimocneuzasadnienie.BoiobecnyKościółmożeswo-
imprawem,tych,którzywiaręprzyjęli,nauczaćwszystkiego,codowiary
należy, oraz swympotomnymprzekazywać święte księgi, które otrzymał
z przekazu starożytnych. ci zaś potomni trzeba bymieli wiarę najbliżej
Kościoła obecnego; jakmyobecniwierzymynajbliższympoprzednikom,
aonistarszym,pewnymszeregiemiporządkiemażdoapostołów,którym
bliżejuwierzyliżyjącywtedywierni.

Jakbowiemwnaukachpostrzegamydwarodzajezasad,jedendalszy,drugi
bliższy,tenosta- [45] tni,tamtenpierwszy,iwnioskidopierwszychpocząt-
kówtylkoprzezostatniesięodnoszą,takiwiarapotomnych,dotychktórzy
naswiekiemwyprzedzili,tylkoprzeznasmożesięodnosić,dopókiniedoj-
dziedoapostołów,aprzeznichdochrystusa,gdziejaknapierwszejpodwa-
liniewiarakatolickasięopiera.Jakteżjedneidrugiezasadynauksąmocne,
takjedneidrugiezpewnościądowodząwniosków,chociażjednesąpośred-
nie,drugiebezpośrednie.TakiKościół,któryterazistnieje,dajepewnydowód
dogmatuchrześcijańskiego,chociażostateczniejegowiarętrzebaodnieśćdo
naukichrystusaiapostołów.

WtejsprawiemylnymisięwydajeTomaszWaldo.Bojakniecowyżej
zapowiedzieliśmy,czyminnymjestpytać,coobecnyKościółmożeokreślić
ijakdalekomamocrozstrzyganiasporów;czyminnymzaśbadać,jakądrogą
inajakiejzasadziemożedojśćdoprawidłowegoimocnegorozstrzygnięcia
tychrzeczy.imyzaisteszczerzewyznajemy,żenienależyterazwyglądać
nowychobjawień,czyodPapieża,czyodSoboru,czyteżodcałegoKościoła;
leczraczejbadaniadokumentówprzodkóworazpismludziświętych,radzenia
siętradycjiapostolskichiPismaŚwiętego,aprzezbadanietegorodzajuśrod-
ków,rozstrzygnięciaprzedłożonegopytaniaowiarę.Boiapostołowieistarsi,
zebraninasoborzeJerozolimskim,pozrobieniuwielkiegobadania,zarówno
rzeczydokonanych,jakPismproroków,wydaliwyrokoprzedłożonejsprawie
spornej.

TomaszWaldomylisięiwinnejsprawie,jeżelijasięniemylę,gdytwier-
dzi,żetunależyteżświadectwowiernychświeckich;leczdlategodonichnie
trzebasięuciekać,bo nie umie li, po wia da, wia ry swo jej wy ra za mi od po wied -
ni mi i wol ny mi od wszel kie go za gma twa nia wpo ić w pa mięć swo ich na stęp -
ców. Tebowiemprawdy,którenależądowiary,dwojakosięróżnią.Wjedne
wszyscywierniwyraźniewierzą,jak:żeSynBożyprzyjąłludzkąnaturę;są
zaśinne,wktóremianowicieobowiązanisąwyraźniewierzyćsamiwyżsi,lud
zaśzawiązkowo,wwierzewyższych,jak:żeojcieciSynsąjednązasadą
Ducha Świętego. od ludu więc prostego w sprawach wiary, zawartych
wpierwszymrodzaju,słusznie[46] możeżądałbyśświadectwa,gdyżwiara
wterzeczyjednakowonależydowyższychiniższych.leczjeżeliwtych,które
należądodrugiegorodzaju,jakieśzagadnieniepowstanie,niewłaściwebędzie,
żebyradzonosięniedoświadczonegopospólstwa,bredzącegostarca,gadatli-
wejstaruszki,nieuczonegoszewca;azwłaszczawtedy,gdyniedoKościoła
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obecnego,leczdotego,którybyłwdawnychczasach,tegorodzajuzagadnie-
nianależałobyodnosić.Żetakpowinnobyć,twierdziłsamTomaszWaldo.

Skorowięcwyraźnawiarawliczbęksiągkanonicznychnienależydopro-
staczków,leczdowyższych,doktórychzaistenależywiedzieć,któreksięgi
sąświęte,trzebabyśmywyznali,żewtegorodzajuzagadnieniu,którymteraz
sięzajmujemy,nienależydomagaćsięświadectwaodludu,leczoddoktorów
Kościoła,którymiprostyludpowinienwierzyć,adoktórychosądpodob-
nychsprawnależy,jakjestsprawiedliweatakżepewne.Dziękitemu,jeżeli
wszyscyświęciidoktorzyKościołatwierdziliby,żejakaśksięgajestkano-
niczna,trzebamiećtozapewne,zupełnietak,jakbycałyKościółtotwierdził.
coszerzejnainnymmiejscuzostaniewyjaśnione.otrzecimwięctwierdze-
niuzostałodośćpowiedziane.

Czwar te twier dze nie. Do So bo ru Po wszech ne go zwłasz cza na le ży okre śla -
nie, która księ ga jest ka no nicz na. cierpliwiezniósłbym,żetotwierdzenienie
jestprzyjmowaneprzezbłędnowierców,lecznadtymjednakbardzoboleję,
żezaprzeczająmuniektórzywierni,wśródnichzdajesiębyćTomaszWaldo,
księgadrugaDo ctri na lis fi dei anti qu ae, rozdział19.Dowodzisięjednakje
oczywiście:ponieważprzedkładaćwiernymto,cojestprzezBogaobjawione,
jaknajbardziejnależydopasterzyKościoła;takżeponieważcałyKościółtego
rodzajuprawdobjawionychprzedkładaćinauczaćniemoże;równieżdlate-
go,żegdybymógł,niewypadałobyjednak,żebycałyKościółpodejmował
obowiązeknauczania;takżegdyżpaśćowceumiejętnościąinaukąjestwła-
ściwymzadaniempasterzy,jakpowiedzianowproroctwieJeremiasza3,15;
wreszcieponieważczasemmiędzysamymikatolikamijestspór,czytalubowa
księgajestkanoniczna.

Dorozstrzygnięciaprzetotegorodzajusporutrzeba,bywKościelebyli
sędziowie,zaktórychwyrokiemwierniwinnipostępować.zasędziówzaś
wnaucewiaryniekogoinnegosłuszniejprzyjmujemy,niżbiskupówidokto-
rów,którymzleconezostałopouczaniewiernych,którychjeżeliusuniesz,sądy
KościołaPowszechnego[47] zarazusuwasz;ponieważcałyKościółsam,
toznaczywszyscywierni,zejśćsiędosądzeniaoprzedłożonymzagadnieniu
aniniepowinni,anizresztąniemogą.

PozatymSobórjestpewnymprawidłemwtym,conależydowiary,jak
późniejwykażemy.Skorowięctozagadnienieksiągświętychikanonicznych
należydowiary,świadectwemSoborubędziemogłobyćszczodrzeokreślo-
ne.Wiadomo,żeantiocheńczycytopojęli,bozagadnieniaprzepisówpraw-
nychnieodnieślidowiernegoludu,lecznasynodapostołówiseniorów.apo
wyrokuSoboruniepozostałożadnemiejscenawątpienie.(Dz15).

Pią te twier dze nie. Do Pa pie ża na le ży roz strzy gać, któ ra księ ga jest ka no -
nicz na. PonieważwiększesprawyKościołanależyodnosićdoPapieża,jakdo-
wodziinnocentyDe bap ti smo, rozdział:Ma io res; mytorównieżudowodnimy.
azgadnienieksiągkanonicznychjestsprawąnajwiększą;przetodoPapieża
odnieśćjąnależy.

następnie,ponieważzdarzasię rozbieżnośćmiędzyojcamizebranymi
naSoborze.GdybyniebyłosędziegowKościele,którybytęwalkęispór
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rozstrzygnął,zpewnościąBógniezadbałbyoKościółwkoniecznychspra-
wach.Prócztego,ponieważPapież,ilekroćobwieszczawiarę,niemożesię
mylić:conawłaściwymsobiemiejscumabyćteżwykazane.Samymwięc
świadectwemPapieża,jakopewnymsądemmożemyudowodnić,któraksię-
gajestkanoniczna,aktóranaodwrótniejest.

WreszciewykazujesiętouzasadnieniemPapieżaMikołaja.cobowiem
prawdziwieStolicaapostolskaudowodniła,dodziśjestprzyjęteiutrzymy-
wane,acoonaodrzuciła,dodziśuważanejestzacałkowicienieskuteczne.
Takdzieładoktorów,któreStolicaapostolskapotwierdziła,Kościółpotwier-
dza;którenaodwrótodrzuciła,Kościółodrzuca.ŚwiadectwowięcPapieży
wtychsprawach,samymnawetwieczystymrzeczydoświadczeniem,zmu-
szenijesteśmymiećzamocneipewne.

Boiewangelia,którąPawełgłosiłwśródpogan,jakuprzedniozTertulia-
na,hieronimaiaugustynawykazaliśmy,niebyłabyprzezKościółprzyjęta,
gdybyniezostałaumocnionapowagąPiotra;ijaktenżehieronimwksiędze
De vi ris il lu stri bus zKlemensaw6ύποτυπωσεως pisze,ewangelięMarka
Piotrgdyusłyszał,potwierdził[48] ipowagąswojąwydałjądoczytania
Kościołowi.TosamozaśeuzebiuszwdrugiejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria,
rozdziale15,potwierdzaświadectwemnietylkoKlemensa,lecztakżePapiasza.

Wiadomozaś,żektonastępujepoPiotrze,matęsamąwładzęwtym,co
koniecznejestKościołowi.DoPapieżawięcnależytegorodzajusądoksię-
gach kanonicznych. Bo i jeżeli jakieś podobne zagadnienie w Starym
Przymierzu powstawało, należało donajwyższegoKapłana, jak czytamy
w17rozdzialeKsięgiPowtórzonegoPrawa.

Dotądzmożliwązwięzłościąpowiedzianeprzeznaszostało,conatym
miejscu wystarczyło, by pobożny czytelnik zrozumiał, którym powagom
należałobydaćwiaręwustalaniuksiągkanonicznych.Bojeślicośz tego
wymagawiększejmocyiuzasadnienia,byzostałowszystkimwogóleudowod-
nione,tonawłaściwychpotemmiejscachzostaniepotwierdzone.obecniezaś
uważam,żetopowinnobyćczynione,byśmyuzasadnieniawrogówprawdzi-
wejreligiiodparli,nawetjakmożemynajkrócej.

RozdziałVIII.

Gdzieodpierasięuzasadnieniarozdziałuszóstego.

Od po wiedź na pierw sze. napierwszewięcuzasadnienietakodpowiadam:
Jeżelichrystusodczłowiekanieprzyjmujeświadectwa,gdziejestto

(J1,6-7):Był czło wiek po sła ny od Bo ga, aby dać świa dec two o świa tło ści?
Gdzieznowuto(J15,27):Wy świad czyć o mnie bę dzie cie, bo ze mną od począt -
ku je ste ście? Gdziewreszcieowo,byśmy wszystkiegoniepowtarzali(Dz1,8):
Bę dzie cie mi świad ka mi w Je ru za lem? itd.

Myślwięcjesttaka:Jawprawdzieniepotrzebujęświadectwaczłowieka,
leczjednakprzynoszęświadectwoodJanazewzględunawas.Stąddodaje:
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Lecz to mó wię, aby ście wy by li zba wie ni (J5,34).Żezaśsamnieszukaludz-
kiegoświadectwa,któregomianowicietrzebawierzyć,żewcaleniepotrze-
buje,dowodzidodając:Ja mam świa dec two więk sze niż Ja no we (J5,36)itd.
irzeczywiścieprzekonuje,żektomaBożeświadectwo,samzaistezewzglę-
du na siebie nie przyjmuje świadectwa od człowieka, danego jednak ze
względunapożytekinnychnieodrzuca.Wtymsamymrównieżznaczeniu
wkońcudodaje:Chwa ły od lu dzi nie bio rę (J5,41);chociażpowiedzianezosta-
ło,żePiotrswojąśmierciąuwielbiłBoga.izaisteopierwszymuzasadnieniu
dość.

[49] Od po wiedź na dru gie. nadrugiezaśłatwosięodpowiada,żeapostoł
rozmawiatamniezprostaczkami,leczzuczonymi.rzeczebowiem:Na pi sa -
łem wam nie, że nie zna cie praw dy, ale, że ją zna cie (1J2,21).Mądrymwięc
nauczycielomKościołastarczywewnętrznenamaszczeniedoodparciatego,
cosprzeciwiasięwierze;natomiastnieuczonympotrzebnajesttakżenauka
zewnętrzna,tychnajbardziej,którychBógustanowiłwKościelepasterzami
inauczycielami.

Trzebateżrozumieć,żenaukawiarykoniecznapojedynczymludziom,
każdemumocnostajesięwiadoma,jeżelimaprzebywającegowsobieducha.
Jednakmianowiciecowwierzeniejestkoniecznekażdemuzosobna,lecznależy
doogólnegopożytkuKościoła,niejestzarazpoznawaneprzezdobrychludzi,
mającychjakiegokolwiekduchaBożegoinamaszczenie.Jeżelibowiemprostą
babinęzapytasię,czyprzypadłościwSakramencieołtarzasąbezpodmiotu,
chociaż święta jest i sprawiedliwa, niema potrzeby, by o tym była przez
namaszczeniepouczona.leczjeżelijąpytaszoto,czychrystuszanaszegrze-
chywylałkrew,otymzaisteprzeznamaszczeniebędziepouczona,boczy-
niącemucodoniegonależy,Bógnieodmawiawiarykoniecznejdozbawienia.

Dalejzaś,skorozagadnienieliczbyksiągkanonicznychnienależydokaż-
degozosobna,leczwinnobyćodniesionedomężówuczonychwKościele,
wynikaztego,żedorozpoznania,czytaksięga,czytamta,jestkanoniczna,
niestarczymiećnamaszczenie,bonamaszczenieniepouczawprostbylekogo
owszystkim,leczkażdegootym,comujestwłaściweikonieczne.

itobyłowystarczającoobfite,byodeprzećdrugietwierdzenie.leczbyśmy
sprostalitym,którzyjeszczeczegośpragnąwwyjaśnieniutegoświadectwa,
należydorzucićtrzeciąjeszczeodpowiedź.JeżelijacyśwpierwotnymKoście-
lemielitakwielkiepostępywcnocieinauce,żeniepotrzebowaliżadnego
zewnętrznegonauczyciela,jakożewszystkowiedzielidziękipouczającemu
Duchowi,myztegopowodunieodniesiemytej łaskiDuchaŚwiętegodo
wszystkich,orazdotegorównieżczasu.inaczej,gdybyktośteraznieposia-
dał,albodarujęzyków,albowieluinnychdarów,którychDuchudzielałwier-
nymnapoczątku,niesądziłby,żeprzyjąłducha, inieuważałbysiebieza
namaszczonego,chybażezantonim,mnichemegipskim,bezżadnejznajo-
mościgłosek[50] pojąłbyPismaBoże.

ajeżeliiteraznamaszczenieuczybezzewnętrznegonauczycielaowszyst-
kim,niechrodzicenieucząswoichmaleństwnaukichrystusowej;lecznawetlud
niechniechodzidokościołów,abysamejzaisteewangeliisłuchaćiuczyćsię;
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atakżeniechnieczytażadnychksiążek,aniniesłuchaczłowiekaczytającego
iwyjaśniającego;aniechczeka,ażporwanyzostaniedotrzeciegoniebaitam
wszystkietajemnicenaukichrześcijańskiejotrzyma.

augustyn, powiada: Strze żmy się ta kich pysz nych po kus, a ra czej myśl my,
że sam apo stoł Pa weł, cho ciaż Bo żym gło sem i du chem po uczo ny, do czło wie -
ka jed nak zo stał po sła ny, aby od nie go do wie dział się, co po wi nien uczy nić.
(zobacz:augustynwewstępiedoksięgiDe do ctri na Chri stia na). Myślmy
oKorneliuszu.chociażaniołzwiastowałmu,żejegomodlitwyzostaływysłu-
chane, a jałmużny dostrzeżone, oddany został jednak Piotrowi na naukę,
odktóregousłyszałcotrzebawierzyć,wcoufać,comiłować(Dz10,1-48).
idotądodrugimuzasadnieniu.

Od po wiedź na trze cie. Trzeciezaśmożnabyłonajpierwuchylićpowtarza-
jąctęsamąróżnicęrzeczy,którąumieściliśmywodparciupoprzedniegouza-
sadnienia.zgadzamysiębowiemszczodrze,żenaukakoniecznawjegożyciu
istanie,jestprzejrzystaiznanakażdemu,ktoczyniłbywolęBożą:jakbo-
wiemdobrzewyrobionywęchłatworozróżniaodmianyzapachów,takdobre
wyrobienieduchasprawia,żeczłowieknaukęBogakoniecznądozbawienia,
odróżniaodprzeciwnegobłędu,któryniepochodziodBoga;cozaśwspólne
jestKościołowiinienależydosąduiwiarykażdegozosobna,tonieprzez
każdegomożebyćwyróżnione i osądzone, chociaż czyniłbywolęBoga.
itegorodzajujestto,coobracasięwtymsporzeoliczbęKsiągBożych.

asądotychrzeczachteżniekażdemujestprzejrzysty,byzarazibezna-
uczycielabyłpodręką.BylibowiemjacyśprzyjmującysłowaPawłazupra-
gnieniem,codzienniejednakbadaliPisma,czytaksiętoma(Dz17),agdy
niektórzyuczyli,żebezobrzezanianiktniemożesięzbawić,nieodrazuka-
żdemubyłojasne,czytengłosjestodBoga,czynie;leczzagadnieniezostało
raczejprzedstawioneapostołomistarszym,aponaradzieorazdokonanym
wpierwwielkimroz- [51] trząsaniu,zakończone(Dz15).

ajeżelito,cowodparciutegouzasadnieniazostałopowiedziane,komuś
niewydasięjeszczewystarczające,niechmajeszczeitęodpowiedź.chry-
stusnierzekłzaiste:ktoczyniwolęBoga,tensamprzezsięibeznauczyciela
możewszelkąprawdziwąnaukęproroków,ewangelistówiapostołówodró-
żnićodfałszywej,albożeowcebezzewnętrznegonauczycielarozpoznajągłos
chrystusaaprzeciwnyobcegoodrzucają;leczuczyłtego:gdyjestodpowied-
ninauczycielwiary,któryrzeczdowierzeniawstosownymmiejscuiczasie,
zrzetelnąwagąipewnąporękąprzedkłada,wtedysłuchający,jeślijestdobry,
naukęBożąprzyjmie,jeślizaśjestzły,odrzuci.

osobiezwłaszczachrystusioswojejnauceszczególniemówił;bojego
Bógojciecnaznaczył,dałświatuzawodzainauczycielaorazpotwierdził
wszelkiegorodzajuświadectwami.niktniemógłbezgrzechuniedaćwiary
jemu,głoszącemuewangelięztyluitakznacznymiuzasadnieniami;jemu,
przodującemuchwałąnaukiicudów;jemu,mającemumocludzkąiBożą.

niechodejdzieluteribrzęczypróżnąwesołością,jakobyrozbiłwiaręKo-
ściołanajmocniejszymitaranami:myzaśpojmujmyraczej,żetojestznacze-
niesłówchrystusa,októrymmówiliśmy,skorozinnychświadectwewangelii,
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azwłaszczaztegosamego,którezrozdziału10luterprzeciwkonamprzytacza.
Panmówi:Spra wy, które ja czy nię w imię Oj ca me go, one świad czą o mnie.
Ale wy nie wie rzy cie, bo nie je ste ście z owiec mo ich. izarazdalej:Owce mo je
słu cha ją gło su me go (J10,25-27).zpewnościąbowiem,gdybyniesłuchały,
niebyłybyoneowcamichrystusa,jakote,którenagłoswłasnegopasterza,
takniezawodnyipewny,zamknąwszyuszy,byogłuchły.Widaćstądjaknie-
słusznieprzytaczanesąprzezlutrateświadectwaPana,wtejsprawie,októrej
terazrozprawiamy.otrzecimwięcuzasadnieniutyle.

Od po wiedź na czwar te. zanimodpowiemnaczwarte,wydajemisiężedobrze
zrobię,jeślikrótkodotknęniektórychspraw,bytymłatwiejnietylkoosłabić
uzasadnienie,alenawetto,oczympotemmabyćmowa,możnabyłowyjaśnić.

najpierwwięcstawiamto,żezgodniezprawemogólnymjakieś[52] ze-
wnętrzneiludzkiepodnietykoniecznesą,byśmynimizostalidoprowadzeni
dowiarywewangelię.Jak uwie rzą te mu, o któ rym nie sły sze li? A jak usły szą
bez prze po wia da ją ce go? (rz10,14).również:Gdy bym był nie przy szedł i nie
mó wił im, nie mie li by grze chu (J15,22);oraz:Gdy bym był nie czy nił ta kich
rze czy, ja kich nikt in ny nie czy nił, nie mie li by grze chu (J15,24).nietylkowięc
koniecznejest,bymającemuuwierzyćzostałoprzezczłowiekaprostowyło-
żoneto,codowiarynależy,jakpierwszezasadyuczniowi;lecztrzebatakże
użyćjakiejśnamowyiludzkiejpodniety,jakniektórezasadygeometriisą
wyjaśnianeiwpajaneprzeznauczyciela.

Stąd pochodzi to, że gdy Mojżesz powiedział Panu: Nie uwie rzą mi
(Wj4,1),Pandałmumocczynieniaznaków;stądrównieżto:Prze po wia dali
wszę dzie: a Pan do po ma gał i po twier dzał sło wa przez cu da w ślad idą ce
(Mk16,20).Tuitonależy:Ten przy szedł na świa dec two itd.,abywszyscy
uwie rzy li prze zeń (J1,7).iSergiuszPaweł,mążroztropny:Sta ro sta wi dząc co
się sta ło, uwie rzył, zdu mie wa jąc się nad na uką Pań ską (Dz13,12).A set nik
wi dząc, co się dzia ło, po chwa lił Bo ga, mó wiąc: Praw dzi wie ten czło wiek był
Sy nem Bo ga (Łk23,47).Po znał te dy oj ciec, że o tej go dzi nie rzekł mu był
Jezus: Syn twój ży je, i uwie rzył sam i ca ły dom je go (J4,53-54);aniecowcze-
śniej:A z mia sta te go wie lu Sa ma ry tan uwie rzy ło weń dla sło wa nie wia sty,
świad czącej: Że mi wszyst ko po wie dział, co tyl ko uczy ni łam (J4,39).A wie lu
do nie go przy cho dzi ło i mó wi ło: Jan wpraw dzie żad ne go zna ku nie czy nił, ale
wszyst ko, co Jan o nim opo wie dział, by ło praw dą (J10,41-42).Wszedł ten
uczeń, któ ry pierw szy przy szedł do gro bu: i uj rzał i uwie rzył. Bo jesz cze nie
ro zu mie li Pi sma, że trze ba by ło, aby on po wstał z mar twych (J20,8-9).obaj
wreszcie,filip(Dz8,26-39)iPiotr(Dz10,1-48),niejakkolwiekprzedłożyli
wiaręrzezańcowiiKorneliuszowi,leczużylitakżepowodów,itd.

następnietoteżtrzebaustalić,żeludzkapowagaiwszystkietepowyższe
podniety, czyjakiekolwiekinne,używaneprzeztego,ktogłosiwiarę,niesą
wystarczającymipowodamidouwierzenia,byśmyobowiązanibyliwierzyć;
leczprócz tegopotrzebawewnętrznejprzyczyny sprawczej, to jestBoga,
[53] szczególnąpomocąporuszającegodowierzenia.UczytegoŚwiętyTomasz
Ad Ro ma nos 10, czytanie 2; oraz świętyaugustyn w pierwszej księdze
Retrac ta tio nes, rozdziale21orazczęstogdzieindziej.
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aleiPismoŚwiętetegonaucza.Powiada:Jak pięk ne no gi opo wia da ją cych
po kój, opo wia da ją cych do bra! Ale nie wszy scy po słusz ni są Ewan ge lii; Izajasz
bo wiem mówi: Pa nie! Kto uwie rzył prze po wia da niu na sze mu (rz10,15)a ramię
Pań skie ko mu jest od kry te(iz53,1;J12,38)?Także:Nie szem raj cie mię dzy
so bą. Nikt do mnie przyjść nie mo że, je śli Oj ciec, któ ry mnie po słał, nie po cią -
gnie go. Na pi sa ne jest u pro ro ków: I bę dą wszy scy ucznia mi Bo ży mi. Ka żdy,
kto usły szał od Oj ca i na uczył się, przy cho dzi do mnie (J6,43-45).aniżej,gdy
jacyśuczniowiemówili:Twar da jest ta mo wa, i któż jej słu chać mo że (J6,50)?
Panrzecze:Dla te go wam po wie dzia łem, że nikt nie mo że przyjść do mnie, jeśli
mu nie bę dzie da ne przez Oj ca me go (J6,65).anainnymmiejscu:A choć tak
wie le cu dów uczy nił przed ni mi, nie uwie rzy li weń. Aby wypeł ni ły się sło wa
Iza ja sza pro ro ka, któ ry był po wie dział: Pa nie! Któż uwie rzył słucho wi na szemu,
a ra mię Pań skie ko mu jest ob ja wio ne? (J12,37-38)itd.

Wszystkiewięc zewnętrzne i ludzkieprzekonywanianiewystarcządo
uwierzenia,jakkolwiekwłaściwieprzedkładalibyludzieto,conależydowia-
ry;leczkoniecznajestponadtoprzyczynawewnętrzna,tojestjakieśBoże
światło,pobudzającedowierzeniaorazjakieśwewnętrzneoczyzdobrodziej-
stwaBogadanedowidzenia.Mojżeszmówi:Wi dzia ły oczy two je, zna ki one 
i cu da wiel kie. I nie dał wam Pan serca ro zum ne go i oczu wi dzą cych, i uszu,
któ re mo gą sły szeć (Pwt29,3-4).

To również własnym głosem potwierdził chrystus mówiąc do Piotra:
Bło go sła wio ny je steś, Szy mo nie, Bar jo na; bo cia ło i krew nie ob ja wi ła to bie,
ale Oj ciec mój, któ ry jest w nie bie siech (Mt16,17).Piotrnapewnosłyszał
świadectwoJanachrzciciela,wktórymwyraźniewołał,żechrystusjestsy-
nemBoga(J1,34);ponadtowidziałwielecudówchrystusa,ajednakpotym
wszystkimchrystusnieprzyznajewyznaniawiaryaniświadectwulubpowa-
dzeJana,aniwidzianymcudom,leczobjawieniuBożemu.

adoTesaloniczan:Dzię ku je my Bo gu bez ustan ku, że przy jąw szy gło szo ne
przez nas sło wo Bo że, przy ję li ście je nie ja ko sło wo ludz kie, ale, jak istot nie
jest, sło wo Boże, któ re sku tecz nie dzia ła w was wie rzą cych (1Tes2,13).Jest
iwieleinnychświadectwPismaŚwiętegonatejrzeczypotwier- [54] dzenie,
jakdoKoryntian:Nikt nie mo że rzec: Je zus jest Pa nem, je no w Du chu Świę -
tym (1Kor12,3)ipozostałe,którenastępują.aznówwśródcharyzmatów
duchaPawełwyliczawiarę(2Kor13,5);agdzieindziej:Nie że by śmy spo -
sobni by li, (2Kor3,5)itd.auŁukasza:Nie ja ka nie wia sta chwa lą ca Bo ga
słucha ła Paw ła: Tej otwo rzył Pan ser ce, aby na kło ni ła się do te go, co mó wił
Pa weł (Dz16,14).oraz to:Wzbu dza ra no, ra no mi wzbu dza ucho, abym
słuchał ja ko mi strza: Pan Bóg otwo rzył mi ucho (iz50,4).Dniamizabraknie,
gdybymchciałprzypomniećwszystko,cotędrugąpodwalinęstanowi.

Dotegoitrzecienależydodać,żezasadąformalnąnaszejwiaryniejest
powagaKościoła,toznaczy,żeostateczneuzasadnieniewiaryniedokonuje
sięnaświadectwoKościoła.Tesprawyscholastycznepociągajązasobąscho-
lastycznesposobymówienia,orazwyrazy,któreutarłdługotrwałyzwyczaj
Szkół,Łacinnicymusząnamjedarować.Boidziemynie tylezaozdobną
mową,ilezaświatłemrozprawiania.aledorzeczy!
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niemogętuzataićbłędutych,którzytwierdzą,żewiaręnaszą,jakodo
ostatecznejprzyczynywierzenia,trzebasprowadzićdotego,byśmyuwierzy-
li,żeKościółjestprawdomówny.znim,mówią,wcześniejzgadzamysięprzez
wiaręnabytąniżprzezwlaną.Gdybytobyłaprawda,pierwszązasadąfor-
malnąwiaryniebyłabyprawdaniestworzona,leczstworzona.Dlategowiara
naszanieopierałabysięjakonaswojejpodwalinienaprawdzieBożej,lecz
ludzkiej.(zobaczSzkot:3,dystynkcja23,zagadnieniejedyne;orazDurand:
dystynkcja24,zagadnienie1,artykuł1idystynkcja25,zagadnienie3;również
Gabriel:dystynkcja23,zagadnienie2,artykuł1i2;onizdająsiębyćwtym
błędzie.)

następnie,ponieważzgodanawniosekniejestpewniejszaodpodstaw
zgody,jakarystotelesdowodziwpierwszejksiędzePo ste rio rum, gdybywiara
wlanaopierałasięnawierzenabytej,wtedyżeBógjestTrójcą,nacozgadza-
mysięprzezwiaręwlaną,niebyłobynamalbomocniejsze,albopewniejsze,
niżżeKościółjestprawdomówny,nacoichzdaniemgodzimysięprzezwiarę
nabytąorazprzezpodnietyludzkichpowodów.

Prócztegonigdyżadnegoczłowiekanieuznajemyprzezwiaręnabytąza
takprawdomównego,byśmynielękalisię,żemożeonbłądzić,albowbłąd
wprowadzać.Dlatego,jeżelizgodawiarykatolickiejzależyodwiarynabytej,
niemożebyćcałkowiciemocna.

Dotego,jeżeliwszyscyci,którzymnieuczyli,anawetanieliniebiosdo-
dalibymiprzeciwieństwotego,cowiarą[55] utrzymuję,wiaramojaprzezto
niezachwiałabysię,wedługowegoprzepisuPawłaapostoła:Choć bym ja, albo
Anioł z nie ba, prze po wia dał wam (Ga1,8)itd.zgodawięcnaszejwiarynie
opierasięnaludzkichpowodachanipodnietach,októremianowicieubiega
sięwiaranabyta.Dlatego,byduchnaszniechwiałsię,głębiejnależyszukać
powagiPismaŚwiętego,niżzludzkiegorozumulubpowagi.

PrócztegoapostołowieiprorocyodnosiliostateczniewiaręswojądoBożej
powagiiprawdy.Przetomynieodnosimyswejwiarydoludzkiejpowagi
Kościoła.Tasamabowiemjestwiara,tensamwięcmamotywizasadęfor-
malną.

Potwierdzazaśtojaknajbardziej,żecoprzypadkiemzdarzasięprzedmio-
towijakiejśsprawności,niezmieniaracjiformalnejtegoprzedmiotu.lecz
zdarzasięcałkiemprzypadkowo,żeartykuływiaryprzedkładanesąprzeztych
alboinnychludzi.Skorowięcprorocyiapostołowiezgadzalisięnaartykuły
wiary,ponieważBógobjawił, tęsamązasadęwiaryimybędziemymieli.
chyba,żewiaranaszaniejestcnotąteologiczną,którejmianowiciepierwszą
iformalnązasadą,jeślitemuwierzymy,niejestprawdaBoża,leczludzka.

iniebrakświadectwPismaŚwiętegonapotwierdzenietejsprawy,jakto:
Uwie rzy li Pa nu i Mo jże szo wi, słu dze je go (Wj14,31).niepowiedział:Mojże-
szowiiPanu,lecz:PanuiMojżeszowi.również:Kto we mnie wie rzy, nie we
mnie wie rzy, ale w tego, któ ry mnie po słał (J12,44)iconastępujedalej;ado
Tesaloniczan: Dzię ku jemy Bo gu, że przy jąw szy gło szo ne przez nas sło wo Boże,
przy ję li ście je nie ja ko słowo ludz kie, ale jak istot nie jest, sło wo Bo że (1Tes
2,13).
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Dotychzaśtrzechpewnychiustalonychtwierdzeńdołączonejesttakżeto,
iżostateczneuzasadnienienaszejwiarydokonujesięwwewnętrznejprzy-
czyniesprawczej,tojestwBogu,poruszającymdowierzenia.Przykładowo,
natenartykuł:BógjestTrójcą;orazten:Kościółniemożesięmylić,orazna
innepowszechnezasadychrześcijańskiejwiary,zgadzamsięwiarąwlaną,
nieponieważpowiedziałJan,albojakikolwiekinnyczłowiek,leczponieważ
Bógobjawił:wtozaś,żeBógobjawił,wierzębezpośrednio,poruszonyprzez
Bogaszczególnąpodnietą.

PrzetoodstronyprzedmiotuzasadąformalnąporuszającąjestBożapraw-
daobjawiająca;[56] leczjednakniewystarczyonadoporuszenia,jeżelinie
będzieprzyczynywewnętrznej,tojestBoga,poruszającegorównieżprzez
darmoweiszczególnewspółdziałanie.ŚwiętyTomaszii-ii,zagadnienie2,
artykuł9,do3;augustyn,Con fes sio nes 2,rozdział3.

ichociażmocnotkwiwpodwalinie,położonejjużwtymdrugim,opiera
się także na tym świadectwie, które przedłożone zostałowuzasadnieniu.
Tobowiemznaczeniema,comówiapostołJan:Je śli świa dec two ludz kie przyj -
mu je my, świa dec two Bo że więk sze jest (1J5,9).askąduwierzymy,apostole,
żetojestBożeświadectwo?Kto wie rzy, rzecze, w Sy na Bo że go, ma świa dec -
two Bo że w so bie (1J5,10).

ajeżelichcemytęsprawęzaczerpnąćzeźródłaizobaczyćskądwszystko
wypływa,trzebażebyśmyostatecznietopojęli,iżsprawnośćwiarywodnie-
sieniudonaukiteologiitaksięma,jaksprawnośćumysłumasiędoludzkiej
wiedzy i umiejętności. Jakwięc umysł naszw toku nauk przyrodzonych
najpierwspotykasięzzasadami,apotemprzystępujedopoznawaniapozosta-
łych,któremianowiciezzałożonychzasadwypływają,takwpoznaniurzeczy
nadprzyrodzonychsąpewnezasadynadprzyrodzone,zwiarywnieduchwierny
przystępujedobadaniapozostałych.

Powiada:Przy stę pu ją ce mu do Bo ga trze ba wie rzyć, że jest, i że jest od daw -
cą tym, któ rzy go szu ka ją (hbr11,6);aznów:Gdy ze wzglę du na czas po win -
ni ście już być nauczy cie la mi, sa mi po trze bu je cie, by wam znów wy kła da no
pierw sze po cząt ki mów Bo żych (hbr5,12);izarazpoucza,któretosątegoro-
dzajupoczątki,mówiąc:Za nie chaw szy więc wy kła du po cząt ków na uki Chry -
stu so wej, zwróć my się do rze czy do sko nal szych, a nie za kła daj my na po wrót
fun da men tu na wró ce nia od uczyn ków mar twych, i wia ry w Bo ga, na uki 
o chrzcie i o rąk wkła da niu, o zmar twych wsta niu i są dzie wieku istym (hbr6,1).

Powyłożeniutychspraw,łatwo,jaksądzę,możnapojąć,żeprawdziwejest
to,cokrótkoprzedtemzostałopowiedziane,toznaczy,iżdowierzeniapotrze-
ba,byprzyczyniłysięjakieśludzkieizewnętrznepomoce,jednakniesąone
zdolnesameprzezsię,inienanichpolegauzasadnieniewiary,lecznawe-
wnętrznejprzyczynieBożej,którapobudziłabyiporuszyła,byśmyuwierzyli.

Dozgodynazasadygeometrii,alboarytmetyki,wieleprzyczyniasięjako
wprowadzeniaiwstępy,jakpoznaniezmysłowe,rozwinięcieiprzekonywa-
nienauczyciela,[57] którytezasadynietylkowykłada,lecztakżewyjaśnia,
alboprzykładamioczywistymidlazmysłów,alboznanymizeskutków.ale
żadneznichniejestformalnązasadązgody,leczsątotylkojakbyokreślenia
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ijakbywarunki,bezktórychtegorodzajuzasadyniezostałybyprzezucznia
pojęte.zasadązaśformalnąjestprzyrodzoneświatłowewnętrzne,przezktóre
mianowicietazgodastajesięoczywista.Wtenwięcsposóbwykładaćto,
wcotrzebawierzyć,przekonywać,czynićcuda,nastawiawprawdzieumysł
byuwierzył,jakwarunkibezktórychumysłztrudembysięnastawił;alefor-
malnązasadązgodyjestświatłowiary,któreBógwlewawierzącemu.

JeżelijużtocopowiedzieliśmyporównałbyśzPismemŚwiętym,znajdziesz
zaiste,żejestażtakbardzozgodne,iżpowinniśmyobronićprzedkażdymprze-
ciwnikiem.TubowiemnależyowoJanowe:Już nie dla twe go opo wia da nia
wie rzy my; bo sa mi usły sze li śmy, i wie my, że to jest praw dzi wie Zba wi ciel
świata (J4,42).Byśmywszystkoinnepominęli,coprzedtemzostałonam
przypomniane.

Bonaodparcieczwartegouzasadnieniawięcejniżdosyćzostałopowie-
dziane, stąd jednak trzy ostatnie uzasadnienia bardzo łatwo się odpiera.
chociażbowiemzewzględunategolubinnegoczłowieka,mianowicieodrzu-
cającegoPismoŚwięte,powagaKościołajestpierwsza,bopowagąKościoła
słuszniemudowodzimy,żetenjestlistPawła,tamtenJakuba;niewynikajed-
nakztego,żebezwzględniepowagaKościołajestformalnązasadąwiary,jak
gdyprzeczącemuzasadfilozofiiprzyrodzonejusiłujemywmówićjezdobrze
znanychskutków;nieszukamyprzyczyny,odktórejzależązasadyfilozofii,
leczjakiegośdowodu,albopewnejwskazówkitejsprawy,którastałasięsporna.
iniemalwewszystkichnaukachzdarzasię,żewobecnieznającegoprzyczyny,
posługujemysięskutkiem,zpowoduwzajemnegopowiązaniaobojga.

itozaisteszerokomógłbymwykazaćrozmaitymiprzykładamiwielunauk,
leczcojestprzejrzyste,niemusibyćdługie.Użyjemywięcjednegoprzykła-
dutegorodzaju,którybyłbyiłatwydopojęcia,izastosowanywjednejspra-
wie,mógł być przeniesiony dowielu. [58] Że ziemiamieści sięmiędzy
słońcemaksiężycem,przekonujeastrologzubywaniaksiężyca,ajednakprzy-
taczawłaściwysposóbdowodzenia.Wspanialejesttobowiemstosowaneprzez
uczonych,którychpowagibymnieużywał,gdybymrozmawiałzjakimiświe-
śniakami.Skorozaśpiszędotych,którymtoniejestniesłychane,dlaczego
miałbymudawać,żestraciłem,cokolwiekpracywtestudiawłożyłem.

Stosowanyjestwięcprzezuczonychpewiensposóbdowodzenia,który
młodsizwą:a po ste rio ri (znastępnego). arystoteleszgodniezwywodem,
dawnychtłumaczy:quia est (ponieważjest),myzaśzwiemy:ab ef fec tis (ze
skutków).Ponieważoneczęstobardziejsąznaneniżichprzyczyny,przyta-
czanesąrazporazdoichdowodzenia.Jednakskutkiteniebędądlategofor-
malnymizasadamiswychprzyczyn.Żebyśmyobracalisięwtymsamym:jeżeli
zubytkuKsiężycaprzekonujemy,żeziemiajestmiędzy,ówubytekniejest
dlategozasadąformalnąumieszczeniamiędzy;aprzeciwnie,jeśliwejrzeć
wnaturęrzeczy,toumieszczenieziemimiędzyjestzasadąformalną,dlacze-
goKsiężycdoznajeubytku.cowięcwinnychsztukach,tosamorównież
wteologiisięzdarza,żeporządekrzeczyzpowoduumysłuludzkiegosięzmie-
nia,dziejesiętak,abyśmywbrewprzeczącymnowegoPrzymierzajaknajod-
powiedniejdowodzilizeStarego,anaodwrótwbrewprzeczącymStarego
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Przymierza,znowego.Bożeludziniesieztego,cojestnambardziejznane,
dotegocojestmniejznane,nietylkofilozoftwierdzi,lecznawetbezżadnego
filozofatwierdzącegodoświadczamy.

DlategoŻyda,dlaktóregopewniejszejestStarePrzymierze,przekonuje-
myonowymzeStarego.Mówi:Po twier dzo na nam zo sta ła mo wa pro ro ków,
któ rej trzy ma jąc się, jak świe cy świe cą cej w ciem nym miej scu, do brze czy nicie,
do pó ki dzień nie za świ ta i ju trzen ka nie wzej dzie w ser cach wa szych (2P1,19).
orazrozdział17Dziejówapostolskich:Ci któ rzy przy jąw szy sło wo Paw ła 
z wiel ką ocho tą, co dzien nie do cho dzi li z Pi sma, czy tak się rze czy ma ją 
(Dz17,11).naodwrótzaśtrzeba,byśmyprzeciwkotemu,któryprzyjmuje
nowePrzymierze,aodrzucaStare,znowegopowagęStaregowysnuwali.

WtensamrównieżsposóbpowagaKościołazłączonajestzpowagąPisma
Świętegoidziękiprawuzłączeniajednąidrugąbierzemynadowódinnej.
Jednakjeśliogólniedochodzisię,skądwiernemuwiadomo,żetowcowierzy
zostałoprzezBoga[59] objawione,niebędziemógłprzytoczyćpowagiKo-
ścioła,ponieważczymśobjawionymjest,żeKościółniemożebłądzić,jakjest
wtrzecimrozdziale,pierwszegolistudoTymoteusza(1Tm3,15).iprawdzi-
wyKatolikniezgadzasięnato,coniektórzyzmyślają:Kościółjestprawdo-
mówny,wyłącznieprzezludzkieprzypuszczenia,naktórychopierasięwiara
nabyta;wtensposóbiSaraceniswoimnauczycielom,iŻydziswoimrabinom,
iPoganieswoimfilozofom,awkońcuwszyscyswoimprzodkomsąposłusz-
ni.nietak,powiem,chrześcijanie;leczprzezświatłowewnątrzwlaneprzez
DuchaŚwiętego,którym jaknajmocniej i jaknajpewniejporuszani sądo
wierzenia,żeKościółchrześcijańskiniemożebłądzić;aSaracenów,Żydów,
Poganmożebłądzić.

Możnanastępnieodpowiedzieć,żechociażogólniepotrzeba,byKościół
przedkładałto,wconależywierzyć,jednakztegoniewynika,żeostateczne
uzasadnieniewiarypoleganapowadzeKościoła.PowagabowiemKościoła
niejestzasadąporuszającąsamaprzezsiędowierzenia,leczprzyczynąbez
którejbyśmyniewierzyli.zwłaszcza,żeabyśmywierzyli,zgodniezprawem
przepisanymprzezPawła,trzebaabyto,wcomamywierzyć,zostałonam
przedłożoneprzezczłowieka.zadbałzaśBóg,byKościółbyłtym,ktopew-
nym i mocnym osądem przedkłada to, w co mamy wierzyć. Przedkłada
bowiemKościół,byśmyrzeczobjaśniliprzykładem,żeewangeliaMateusza
jestobjawionaprzezBoga;aprzedłożyćmimożetylkoprawdę.

Jawięcniewierzę,żeewangelistamówiprawdę,boKościółmówi,że
mówiprawdę,leczponieważBógobjawił.ajednakKościółjestprzyczyną,
bezktórejjabymnieprzyjął,żetojestewangeliaMateusza.Wierzęwięc
zpewnością,żeKościółjestnatchnionyDuchemŚwiętym,niebyksięgom
kanonicznymdawałprawdęipowagę,leczbyuczył,żete,anieinne,sąka-
noniczne.agdydajenamdostępdopoznaniategorodzajuKsiągŚwiętych,
niezaraztrzebasiętamzgadzać,lecztrzebapostępowaćdalejiopieraćsięna
rzetelnejprawdzieBożej.

Stąd pojmuje się, czego chciał augustyn, mówiąc: Nie wie rzył bym 
Ewange lii, gdyby mnie nie skło ni ła po wa ga Ko ścio ła; iznów:Przez Ka to li ków
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uwie rzy łem Ewan ge lii. augustynmianowiciemiałrozprawęzManichejczy-
kami,którzybezsporniechcieliwierzyćjakiejśswojejewangeliiiwzbudzić
wiaręwManesa.Pytawięcaugustyn,[60] cozrobią,jeżelipopadnąnaczło-
wieka,któryzaisteniewierzyewangelii;jakimsposobemprzekonywaniaprze-
ciągnągonaswojezdanie.zpewnością twierdzi,żenie inaczejdałbysię
doprowadzić,byprzyjąłewangelię,niżpokonanypowagąKościoła.

nieuczywięc,żewiarawewangelięopartajestnapowadzeKościoła,lecz
poprostu,żeniemażadnejpewnejdrogi,którączyniewierzący,czynowicju-
szewiary,wkroczylibywŚwięteKsięgi,jaktylkojednaitasamazgodaKo-
ściołaKatolickiego.Wyjaśniłtowystarczającosamwczwartymrozdzialetego
listuorazwksiędzeDe utili ta te cre den di ad Ho no ra tum. Pewnywięcdowód
wsporzeokażdąświętąksięgęczerpiesięzpowagiKościoła,itoprzekazuje
augustyn;leczniedoniej,aledoBożejpowaginależyodnieśćwiaręwBoże
Księgi.

Od po wiedź na pią te. ipotymwszystkimniechcemy,byczytelnikdługo
zatrzymywałsięnaodpieraniutychtrzechostatnich,leczchcemyśpieszyćdo
wyjaśnieniatego,copodrodzezostałoopuszczone.Przetoświadectwoowo
zKsięgiPowtórzonegoPrawa,któregoprzeciwnicyciągleużywają,wogóle
zaniminieprzemawia.JakbowiemgdyPanwiernychnapominał,bystrzegli
sięwilków,irozpoznawalijakdrzewa,niezliścileczzowoców,niejestza-
razwykluczonaaniwiernastrażpsówiprzedziwnazdolnośćnaturydorozró-
żnianiawilków,aniczujnatroskapasterzyorazpilnadbałośćowszystko,(bo
jeśliichbrakuje,owcesameprzezsięustrzecsięniemogą,choćbymiałyod
chrystusaznak,poktórymwilkisięrozpoznaje),takMojżeszpouczyłlud,
żebłędnychprorokówpoznajesięposkutkach,leczjednakztegopowodunie
pomijawtymsądukapłanów,doktórychmianowiciewszystkiewątpliwespra-
wyonżesamkrótkoprzedtemkazałodnosić.częstozaśmogłosięzdarzyć,
iżtrudnyidwoistybyłsądojakimśproroku,orazróżneiniezgodnewyroki.

Od po wiedź na szó ste i siód me. Świadectwozaś,któreprzytaczasięzJana,
ponieważjestpodobne,podobnymrównieżzdzierasięsposobem.innezaś,
zPierwszegolistudoKoryntian,nietakłatwomożnaodeprzeć;lecztowia-
domo,żesłowaPawładziwnieprzezluteranówsądręczone.Jeżelibowiem
duchowyczłowiek,toznaczywktórymjestDuchŚwięty(takbowiemoniwy-
jaśniają),[61] wszystkowogóleosądza;wjakisposóbelizeuszmówi:Dusza
jej w gorz ko ści jest, a Pan za ta ił przede mną (2Krl4,27)?Jakimsposobem
hiob,gdyzpewnychdowodówpojął,żewieleniewie,wyznajeswąniewie-
dzę,mówiąc:Nie mą drze mó wi łem i to, co nad mia rę prze cho dzi ło wia do mość
mo ją (hi38;39;40;41;42,3)?Jakimsposobemapostołowieniepojmowali,co
byłomówione(Łk18,34)?JakimsposobemPiotriJanjeszczenierozumieli
Pisma(J20,9)?JakimsposobemchrystusotworzyłPismaswoimuczniom,
któreprzedtembyłyimzamknięte(Łk24,32)?JakimsposobemPiotrnieosą-
dził,żejegozaparciebyłoprzeciwneewangelii?Jakimwreszciesposobem
mówion:Nie daj tego, Pa nie, gdyż ni gdy nie ja dłem nic po spo li te go i nie czy -
ste go (Dz10,14)?Wahałsiębowiemwsobie,cobytobyłozawidzenie,które
oglądał.
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niechrozwikłająmiluteranie,jeślimogą,dlaczegorzezaniec,wktórym
bezwątpieniabyłDuchŚwięty,urywkaizajaszabezzewnętrznegonauczy-
cielaniemógłrozwikłać(Dz8,26-39).niechmiitorównieżwyjaśnią,dla-
czegowierni,którzybylizobrzezania,roztrząsaliwbrewPiotrowi,żeposzedł
doKorneliusza,skoromężowiesprawiedliwiwszystkomogąrozsądzić.niech
teżwyłożąto,cotrochęwyżejwtejsprawieprzytoczyliśmy,cobyłoprzeszko-
dądlaantiocheńczyków,żenierozstrzygnęli,iżnaukaPawłajestprawdziwa,
innychzaśbłędna,leczprzedstawilinasenacieJerozolimskim,bynasoborze
starszychiapostołówzagadnienietozostałorozstrzygnięte.Dodałbymniema-
łozeŚwiętychKsiąg,gdybyniebyłypodręką;ateżto,coprzytoczyliśmy,
wystarczydoudowodnieniasprawy.

Paweł więc nie chce, by każdy człowiek sprawiedliwy mógł sądzić
owszystkim.BylibowiemwśródsamychKoryntianmaluczcyiniedoskona-
li,którymchociażniebrakowałoduchadosprawiedliwości,brakowałojed-
nakdorozróżnianiatychtajemnic,któreapostołprzekazywałdoskonałym.
rzecze:Nie mo głem do was mó wić ja ko do du chow nych; ja ko do ma lut kich 
w Chry stu sie da łem wam mle ko za na pój, itd.(1Kor3,1).Przezmężówwięc
duchowychrozumiedoskonałych,wśródnichsammówiłmądrości,onipo-
dobnidoPawłaotrzymaliduchaapostolskiego,abywiedzieli,coimzostało
dane,comówionebyłoniewuczonychsłowachludzkiejmądrości,onikrótko:
myślchrystusaszczególnymdaremduchaposiadali.

[62] alenawetoniwszystkiegowprostnieosądzali,chybażechcemy,
byoniprzezduchabyliGeometrami,fizykamiiastrologami.ainiewszyst-
kieduchowesprawyznali,boniektóreDuchzachowałsobie,niektóreosob-
noobjawiłjednemu,inneinnemu.rozdaniewięcjeststosowne,jaktam:
Na uczy was wszel kiej praw dy (J16,13);atakżetam:Na masz cze nie je go uczy
was o wszyst kim (1J2,27).Mężowiewięcduchowiiapostolscywszystko
rozróżniają,toznaczynadprzyrodzoneiprzyrodzone,duchoweicielesne,nie
osobno,leczwszystko,cobyłobykoniecznedozbawienia.

Pojąwszytesprawy,nietrzebaodpowiadaćnadrugieświadectwotego
listu.azaśpierwszązasadęwtensposóbsięodpiera.niewypada,bypraw-
dziwiipoważniteologowiebawilisiędwoistościąwyrazów.Przetowtym
miejscunierościmysobieocenywyrokutego,ktowyższyjestodsamejrzeczy,
którąosądza.inaczej,gdybyzawszebyłotoznaczenietegowyrazu,kiedy
wedługPawładwualbotrzechprorokówmówi,ainnioceniają,trzebaby,żeby
ciktórzywyrokują,byliwyżsiodprorokówiproroctwa.

Twierdzimywięc,żeKościółsądzioPiśmieŚwiętymijegoznaczeniu,
to znaczyodróżnia ludzkieodBoskiego, prawdęodbłędu. iKościół bez
roszczenia powagi, jak wyżej ustaliliśmy, ma tę zdolność od chrystusa.
Powiada:Duch mój, któ ry jest na to bie, i sło wa mo je, któ re po ło ży łem w ustach
two ich, nie od stą pią od ust na sie nia twe go aż na wie ki (iz59,21).Wszystkie
zaśuzasadnienia,którenastępują,odpartezostałyjużwodpowiedzinauza-
sadnienieczwarte.Udajmysięwięcdopozostałychsporówiidźmyustalonym
porządkiem.
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RozdziałIX

wykazuje,żeteksięgioktórebyłspór,
należybezwątpieniamiećzakanoniczne.

Wdrugiejczęścitegosporuobiecaliśmymianowicie,żewykażemy,iż
owychczternaścieksiąg,którezostałypodanewwątpliwość,jestkano-

nicznych.Bystałosiętojaknajkrócej,niechbędziewnioskiempierwszym:
[63] Pierw szy wnio sek. UsuwanieBaruchazkanonuPismaŚwiętegojest

nietylkolekkomyślne,leczbłędne.Błędnymzaśnazywamtu,ponieważroz-
maiteidwoistejestznaczenietegomiana,tegocobliskieherezji,nieśmiem
zwaćherezją.

WniosektenwidocznyjestzSoboruflorenckiegozaeugeniuszaiVwde-
krecieSu per unio ne Ja co bi no rum et Ar me nio rum, gdzieBaruchzaliczonyjest
doprorokówipisarzyświętych.PotemSobórTrydenckizaPawłaiiiotwarcie
księgęBaruchaoceniajakokanoniczną.Błędnewięcjestwykluczaniejejspo-
śródkanonicznych;boieuzebiuszwksiędzeDe de mon stra tio ne Evan ge li ca,
rozdziale19,niewahasiętwierdzić,żeproroctwoBaruchajestBoskie,tosamo
twierdziKlemensaleksandryjskiwdrugiejksiędzePa eda go gus, rozdziale3.

następniewwigilięzielonychŚwiątpodnazwąprorokaczytanyjestludo-
wi chrześcijańskiemu we wszystkich kościołach. Gdyby w tej sprawie
Kościołychrystusabłądziły,bardzozgubniebybłądziły.Dlaczegotak?Bo
zchwilą,gdyludpojąłby,żewsprawie tegorodzaju jestprzezkapłanów
mamiony,żadnejpotempewnejwiaryniemiałbydlaprzedkładającychpro-
roctwa,anawetewangelie,jakotych,którzywpodobnejsprawieizadaniu
zostaliomamieniizbłądzili.ajeżelituwiaraluduchrześcijańskiegochwieje
sięikuleje,jazpewnościąniewidzę,wjakiminnymmiejscumogłabyostać
sięmocna.zdaniezaśtych,którzychcą,byprostyludniezależałodpowagi
kapłanów,leczprzezsiędochodził,czyksięga,którajestczytana,jestkano-
niczna,jużdawnozostałoodrzucone.

Wyznawajmywięc,byśmywnauceKościołaciężkoniebłądzili,żeksięga
Barucha,którąpodmianemprorokaodwielusetlatczyta,trzebauznawaćza
kanoniczną.Bożadnemupobożnemumężowiniemożnawmówić,żeBóg
ścierpi,byludchrześcijańskiprzeztylewiekówwtakpoważnejrzeczybył
łudzony.

Dru gi wnio sek. Tobiasza,Judytę,Mądrość,SyrachaidwieksięgiMacha-
bejskiewyrzucaćzkanonu,owielebardziejjestbłędne,bymnierzekłbłęd-
nowiercze. Przedewszystkimaugustynwylicza tych sześćwśród innych
kanonicznych (księgadrugaDe do ctri na chri stia na, rozdział5),gdzieBo-
[64] żychPismwplótłkatalog,zogólnegobezwątpieniamniemaniaKościo-
ła.TakżeizydorwszóstejksiędzeEty mo lo giarum, rozdziale1,mówiącotych
księgach,powiadażechociażhebrajczycydoswegokanonunieprzyjmują,
jednakKościółchrześcijańskiczciigłosiwśródKsiągBożych.

Prócz tegowniosek tenokreśla innocenty iwEpi sto la ad Exsu pe rium
Tolosa num epi sco pum, rozdziałostatni,wktórymtomiejscuwłączyłksięgi
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PismaŚwiętego.równieżpapieżGelazyzSynodem70biskupówtopostano-
wiłistwierdził,żetetakżeksięgiŚwiętyiKatolickirzymskiKościółwpo-
rządkuStaregoPrzymierzaprzyjmujeiczci.

TegosamegownioskuuczytrzeciSynodKartagiński;chociażbyłonpro-
wincjalny,zostałjednakzatwierdzonyprzezleonaiV(cic,Dystynkcja20,
rozdziałDe li bel lis, zobacz:a.friedberg,cic1[1955]65-66), orazprzezSy-
nododprawionypodKopułą.iniepowinnonaswzruszać,żeówSynodpod
Kopułączytasię,iżzatwierdziłKartagińskiSynod,anieSynody;ponieważ
uGrekówjestjedenKartagiński,któryzwanyjestGreckim,wktóregoroz-
dziale24znajdujesiętowyliczenieKsiągŚwiętych.chociażojcowieSyno-
dupodKopułąniepotwierdzająSynoduKartagińskiegowliczbiepojedynczej,
jakprzyjąłGracjan,leczkanonywydanewnowejKartaginie.nakoniectenże
wniosekmasznadwuprzytoczonychjużSynodach,florenckimzaeugeniu-
szaiViTrydenckimzaPawłaiii.

Trze ci wnio sek. Błędnowierstwemjestnieumieszczaćlistudohebrajczy-
kówwśródkanonicznych.Popierwsze,ponieważsprzeciwiasięokreśleniu
wszystkichPapieżyiSynodów,wyliczającychŚwięteKsięgi,jakinnocente-
goi,Gelazego,trzeciegoSynoduKartagińskiego,(cici,dystynkcja16,roz-
działqu oniam, friedberg1[1955]44), nadtoSoboruflorenckiegoiTrydenc-
kiego, wreszcie Synodu laodycejskiego (kanony 59-60); który to Synod
jawniepotwierdzonyzostałprzezSynodpodKopułą.

Dalejwnioskutegodowodzisię,ponieważlistdohebrajczykówprzyjęty
zostałnaSoborzenicejskim,jaktwierdziŚwiętyTomaszwkomentarzachdo
niego.rzeczyzaśtakpoważnejmążświętyniedodałby,gdybyniemiałza
pewne.

[65] PrócztegojasnowykazujesiętozSoboruefeskiego,któregosłowa
(rozdział10)brzmią:Pi smo Świę te wspo mi na, że Chry stus stał się Ar cy ka pła -
nem i Apo sto łem wy zna nia na sze go. Je że li więc ktoś prze czy, że Sło wo Bo ga
sta ło się na szym Ar cy ka pła nem i Apo sto łem, niech bę dzie wy klę ty. DotądSobór.
Tozaśniewinnymmiejscu,leczwliściedohebrajczykówapostołpowie-
dział.PismojestwięcBoskie;zpowagiteżjegosamegobierzesięskuteczny
dowóddopokonaniabłędnowierstwa.

ajeżelipotakwspaniałychświadectwachPapieżyiSoborówchciałbym
przytoczyćświętychpisarzynapotwierdzenietegozdania,lękamsię,bymi
tegoniezarzucono,żewniewątpliwejsprawieprzytaczammniejkoniecznych
świadków.otóżniełatwyjestdowód,którywywodzisięzewspólnejzgody
wszystkichświętych.

abympominąłGreckichpisarzy,których,jakmówihieronimdoDardana,
wszystkichcodojednegotrwasilnazgoda;orazbymopuściłinnychŁacińskich
próczjednegohieronima,októrympotembędziemyrozprawialicomyśli,
Świętyaugustynstaleiwszędzieutrzymuje,żetenlistjestkanoniczny.Bo
wdrugiejksiędze(rozdział8)De do ctri na chri stia na odnosidokanonuPism
Świętych;awtrzeciej(rozdział11)De Tri ni ta te,wierzy,iżtakmocnajestpo-
wagategolistu,żeodeń,takjakzaisteiodinnychPismBoskich,odchodzić
niewolno.(zobaczksięgępierwsząDe bap ti smo parvu lo rum, rozdział27).
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askoropoczasachaugustynawszyscyświęci,wszyscyteologowie,wszyscy
katolicymielitenlistzakanoniczny,cotojest,żecimłodsiusiłująwnieść
mrokidopołudniowegoświatła?chcąchyba,żebyKościółodtysiącalatob-
racałsięwnajwyższymbłędzieiwwielkiejnieznajomościtegozagadnienia,
któregomianowiciezwyczajemtenlistczytanyjestwszystkimnarodomimie-
niemapostoła.

Czwar ty wnio sek. BłędnowierstwemjestnieodnosićLi stu Ja ku ba dokano-
nicznych.Popierwsze,ponieważhieronimwksiędzeDe vi ris il lu stri bus twier-
dzi,żeon,chociażkiedyśwątpiono,powolijednakzupływemczasuzasłużył
napowagę.JużwięcchoćbywokresieŚwiętegohieronimaKościółtenlistprzy-
jął.Także,ponieważinnocentyiGelazyorazSynody[66]wszystkie:Kartagiń-
ski,laodycejski,SobórflorenckiiTrydenckiumieściłygowśródświętych.

Dodajdonichdawnychświętych,którychpotemtakżepoimieniuwspo-
mnimy,iwszystkichmłodszychzestarymiteologamischolastycznymi,krótko:
wszystkichKatolików.zwyczajemmianowicieKościołaczytasięwewszyst-
kichnarodachjakoświętyiapostolski.niechwięcluterodejdzie,aporzu-
ciwszynajpoważniejszeświadectwawierzysamemusobie,świadkowimiano-
wicienienaruszonemuiniezepsutemu.Myzaśoparcinarzetelnejpodwalinie,
utrzymujmyżejestonkanoniczny.

ajeżelinatejpodwalinieKościołachcemyzaistebudować,dokanonicz-
nychzaliczmyDrugilistPiotra,dwaostatnieJanaiteninnyJudy,aprzeciw-
nytemudogmatuznajmyzabłędnowierczy.Przyczynybowiemsątesame,
któreniecowyżejwypowiedziałem.

Pierwsza,żetegozdaniabyłhieronimwliściedoPaulina,augustynwdru-
giej księdzeDe do ctri na chri stia na, rozdział 8; izydorw szóstej księdze
Etymo lo giarum, rozdziale1;Damascenwczwartejksiędze,rozdziale18,bym
niewyliczyłwszystkichstarożytnychzktórychwszyscyztychlistówjako
Boskichprzytaczająświadectwa.

Druga, że innocenty, Gelazy, Synod laodycejski, Kartagiński, Sobór
florenckiiTrydencki,wspólnązgodązaliczająjedokanonicznych.Ponieważ
towiadomowszystkim,trzeba,byśmywyznali,żesąonekanoniczne.

ostatnia,żewróżnychporachrokuKościółPowszechnywimieniuaposto-
łówprzedkładajeiczyta.Wtejsprawie,żebymczęściejnatomiejscenasta-
wał,gdybyludprzezkapłanówbyłmamiony,żadnympotemsposobemnie
możnabyskłonić,abydlaswoichpasterzy,nawetzgadzającychsięna to
zdanie,miałniezachwianąwiarę;innezło,odtegocięższe,wedrzećsiędo
Kościołaniemoże.

Pią ty wnio sek. Księgęapokalipsyusuwaćzkanonicznychjestbłędnowier-
stwem.Widaćtonajpierw,ponieważwnapisanejprzezŚwiętegohieronima
księdzeDe vi ris il lu stri bus orazwliściedoDardanaiwliściedoPaulina,
atakżeinnychmiejscach,takżedziękiŚwiętemuaugustynowimówiącemu
wdrugiejksiędzeDe do ctri na Christia na, żeKościółKatolickiksięgęapoka-
lipsymazakanoniczną.

TakżeepifaniuszwHe re sis 51, którabyłaalogów,jako[67] błędnowier-
cówodrzucatych,którzyprzeczą,żeJanaczyewangelia,czyapokalipsa,nie
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jestPismemŚwiętym.aKlemensaleksandryjskiwdrugiejksiędzePa eda -
gogus, rozdziale12,wśródPismuznajeApo ca lyp sis. iDionizywksiędze
De Ec c le sia sti ca hie rar chia, rozdział3potwierdza,żejestJanaewangelisty,
orazorygenesueuzebiuszawszóstejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział
18.Samrównież tenżeeuzebiuszwChro ni cae. aDionizyaleksandryjski
twierdzi,żeapokalipsapisanajestbezwątpieniaprzezDuchaBożego,według
euzebiuszawsiódmejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział23.iJustyn,
męczennik,ueuzebiuszawczwartejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział
18.JestmiejscewDia lo gus cum Try pho ne. iireneuszwczwartejksiędze
Adver sum ha ere ses. izłotousty,zgodniezSuidą.iDamazywksiędzeczwar-
tej,rozdział18.nowszychbowiempomijam,którzytęrównieżksięgęobja-
śniliswymikomentarzami:Bedę,Kasjodora,rabana,ruperta,ryszardaze
ŚwiętegoWiktoraitd.DlategoTertulianjaknajbardziejprawdziwiewksiędze
czwartejAd ver sus Mar cio nem dodaje,żeszeregbiskupówpochodzącychod
apostołówtęksięgęprzypisywałJanowiewangeliście.JestwięcPismemŚwię-
tym,jeżeliwierzymyszeregowibiskupówodapostołówpochodzących.

Prócztegoinnocenty,Gelazy,SynodKartagiński,Sobórflorencki,Trydenc-
ki,określili,żeApo ca lyp sis powinnabyćmianawśródksiągkanonicznych.Poza
tymczwartySynodwToledopowiada,żeapokalipsępo wa ga wie lu Sy no dów 
i de kre ty sy no dal ne Bi sku pów Rzym skich po sta no wi ły iż na le ży przy jąć wśród
Bo skich Ksiąg; a po nie waż wie lu jest, któ rzy jej po wa gi nie przyj mu ją, gdy by
ktoś od tąd nie przyj mo wał, bę dzie miał wy rok klą twy. DotądSynod.

WreszcieskorokościelnymzwyczajempodimieniemJanaewangelisty,
toznaczyjakoświęta,jestprzedkładanaludowidoczytania,wątpićniewolno,
żejestkanoniczna.

Tesprawyiotwarciewykładającisilnieumacniając,zdajesięiżwystar-
czająconauczyłem tego,coobiecałemwdrugiejczęści tegozagadnienia,
żetychczternaścieksiągStaregoinowegoTestamentunależyotaczaćiobej-
mowaćBoskączciązpozostałymi,odtądjakobezsporniekanoniczne.

[68] RozdziałX.

Zawierauzasadnieniaprzeciwników
wbrewtemucowpoprzednimrozdzialezostałookreślone.

Teraztrzeciaczęśćprzedłożyuzasadnienia,którymiwydająsięzaniepoko-
jenici,którzyprzeciwnedogmatylekkomyślnieinierozważnieutrzymy-

wali.czegobowiemluterdowodzi,iżżadnaksięgaStaregoPrzymierzaprzez
chrześcijanina nie powinna być przyjęta, bo jeżeli przyjmiemyMojżesza
wjednymprzykazaniu, trzebaMojżeszaprzyjąćcałego,daćsięobrzezać,
obchodzićszabaty,niemaczymsięprzejmować;skoroiTertulianwpięciu
księgach Ad ver sus Mar cio nem iaugustyn w trzydziestu trzech księgach
Contra Fau stum Ma ni cha eum, nietylkotouzasadnienielutra,lecziwiele
innychobficieiuczenieodparli.
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Pozatym,żecelowowtejksiędzepomijamylicznezarzutywielu,częścią
boswawolnesąiplotkarskie,(mądrzezaśuczyłarystoteles,żekażdymgłupim
stawiającymsprzeciw,niewypada,bymądrysięzajmował),częścią,bosą
albodziwne,albozbędne;iwdziele,którepragnę,żebybyłopoważneipoży-
teczne,nienależyoczekiwać,bymodpowiadałterazozgiętymwiośleioszyi
gołębia.

Pierw sze uza sad nie nie. Pierwszewięcuzasadnienieusiłujeobalićpierw-
szywysnutywniosek,żeowejksięgiBaruchaaniaugustyn,aniDamascen,
aniinnocenty,aniGelazy,aniSynodlaodycejski,aniKartagińskinieracho-
waływ liczbie ksiąg kanonicznych.cowięcejaugustyn, gdywyznawał,
żetkacałykanonBoskichPism,księgęBaruchawwyliczeniuopuścił;ain-
nocenty,inneoprócztejwyliczywszy,stwierdził,żepozostałenależypotępić.

Umacniazaśsiłętegouzasadnieniawstępdotejksięgi,gdzie,ponieważ
niemajejwkanoniehebrajskim,dowiadomościtylkoczytelnikówmówisię,
żejestdopisana.zaczerpniętezaśjestzewstępuŚwiętegohieronimadoko-
mentarzyJeremiasza.ztegoteżpowodu,gdyhieronimwszystkichpozosta-
łychprorokówobjaśniłswymikomentarzami,tegowogóleniekomentował.

Dru gie uza sad nie nie. Drugiezaśuzasadnienie,drugiwniosek[69] usiłuje
osłabić,żeŚwiętyhieronimwPro lo gus ga le atus, którypoprzedzaKsięgi
Królewskie,orazwliściedochromacjuszaiheliodora,którystanowiwpro-
wadzeniedoKsięgiPrzysłów,sześćtychksiągStaregoPrzymierzawyjmuje
zkanonu.Którezaśksięgiodrzucahieronim,odrzucaKościół,jakwrozdzia-
leSanc ta Ro ma na, 15dystynkcji[friedberg,jw.1(1955)36-41],przekazuje
Gelazy.Więcniesąkanoniczne.Popierasiętotakżeinnym,nielekkimdowo-
dzeniem.

albowiemcyprianwExpo si tio Sym bo li sześćtychsamychksiągpowagą
ojców,odktórychmówi,żeprzyjął,wyjmujezliczbyświętych.Tosamoczyni
Meliton,któryzaisteudałsięnaWschód,bytęrzeczzbadać,gdziemiano-
wiciewybiłoźródłonaszegogłoszenia, agdypilniewszystkoprześledził
wszelkimposzukiwaniemstwierdził,żeteksięginależyzkanonuStarego
Przymierzawyrzucić,jakpiszeeuzebiuszwczwartejksiędzeEc c le sia sti ca
hi sto ria, rozdziale26.

TakżeorygeneswIn pri mum Psal mum wyrzuca zhebrajczykamitych
sześćksiągzkanonu,coopisujeeuzebiuszwksiędzeszóstej,rozdziale18.
leczitensameuzebiuszwksiędzeszóstej,rozdziale2,księgitezdajesię
wyjmowaćspośródświętych.anieobcytemuzdaniujestDamascenwksię-
dzeczwartej,rozdziale18,aniŚwiętyTomaszniejestpewnycodoSyracha
(część1,zagadnienie89,artykuł8,do2);lecziŚwiętyaugustynwksiędze
De cu ra pro mor tu is ge ren da. równieżepifaniuszwksiążeczceDe pon de -
ribus et men su ris, księgi:Mądrości iSyrachazkanonuwyrzuca.Tasama
zasadadotyczypozostałychpięciu.niejestwięctakzbadanytenwniosek,
jakchcemy.

Umacniasięwreszciesiłategouzasadnienia,ponieważnaSynodzielaody-
cejskim(rozdziałostatni)zeStaregoPrzymierzatetylkosąwyliczone,które
wyliczahieronim,ażadnejwprostwzmiankiniemaotamtychsześciu.



Tosamoprócztegopotwierdza,żeprzezSynodpodKopułązatwierdzo-
nychzostało85rozdziałówKanonówapostołów;aw84rozdzialeniesą
wśródkanonicznychwyliczone,aniTobiasza,aniJudyty,aniSyracha;awięc
niesąkanoniczne.GdyżksięgitedaliKościołowiapostołowie;iniemamy
innychświętych,niżte,któreodnichotrzymaliśmy.

Potwierdzanakoniecto,żesynagogawwierze [70] niemogłabłądzić,
(byłabowiemonawtedyKościołem,któryrozkrzewionyzostałnapogan;dla-
tegotymsamymDuchemBożymbyłaobjętaitegosamegoBogamiałazato-
warzyszaikierownika),leczhebrajczycywszystkietesześćksiągwyrzucili
zkanonu, jakstanowczonie tylkohieronim i Józef, lecz takżeorygenes
In pri mum Psal mum orazpozostalipisarzeprzekazują;awięcsześćtychksiąg
niejestkanonicznych.(JózefwksiędzepierwszejAd ver sus Apio nem, gdzie
nauczawedługprzekazuprzodków,któreksięgiuhebrajczykówsąwpowa-
dze,jakpiszeeuzebiuszwtrzeciejksiędzeHi sto ria Evange li ca, rozdział9
i10).

Trze cie uza sad nie nie. Trzeciezaśuzasadnienienastajenaobawnioski.
GdybybowiembyłobłędemwyrzucaćzkanonuteksięgiStaregoPrzymierza,
zaistemężowierówniepobożnijakuczeni,pookreśleniachPapieżyiSobo-
równiepopadlibywpotępionybłąd.Gdyżniejestprawdopodobne,bytym
mężomzakrytebyło,cootejrzeczyprzepisaliPapieżeiSobory.Wiadomo
zaś,żebardzowieluitobardzouczonychprzeszłonazdanieodwrotne,którzy
jednakzawszewKościeleuważanibylizakatolików.Boglosadowstępuhie-
ronimaowszystkichksięgachBoskiegoPisma,równieżJanDriedonawpierw-
szejksiędze De Ec c le sia sti cis do gma ti bus przeczą,żeBaruchjestkanoniczny.
aMikołajzlirySu per Es dram, rozdział1orazSu per To biam, abulensis
Super Mat tha eum, rozdział1,Świętyantonin,częśćtrzecia,tytuł18,Kajetan
zinnymimiejscami,azwłaszczanakońcukomentarzyoksięgachhistorycz-
nychStaregoPrzymierza,przeczą,żetakżesześćinnychjestświętych.Gdy-
byśmydali,żewykoleilisięzokreśleniawiary,znieważylibyśmynietylkoich
samych,lecztakżepozostałychwiernych,jakobywnichzapałchrystusatak
sięuśpił,żeżadenprzeciwkopowyższympisarzomniekrzyczał.Tozpewno-
ścią,jakbyniebyłożadnegoinnego,wystarczającowielkimjestuzasadnie-
niem,dlaczegowyznajemy,żeteksięginiesąkanoniczne.

Czwar te uza sad nie nie. Dalejczwarteuzasadnieniejestszczególne,żeby
KsięgiMachabejskiezliczbykanonicznychzostaływyskrobane.BoPapież
Gelazyodrzuciłksięgędrugą,jakwyżejwspomnieliśmy;ŚwiętyzaśGrzegorz
wksiędze19Mo ra lium odrzuciłobie;euzebiuszodrzucawksiędzeDe tem po -
ri bus (rozdział 17); iryszardwksiędze drugiejExcep tio nes, rozdziale 9;
iockhamwczwartejczęściDia lo go rum, rozprawapierwsza,księgatrzecia,
rozdział16.TakżeŚwiętyaugustynuczy,Con tra se cun dam Gau den tii epi sto lam,
rozdział23,żeprzezKościółwprawdziesąprzyjęte,leczniepewnąwiarą.

[71] iniebrakwtymmiejscumnóstwarozumowań,którymimożnato
wmawiać.

Pierwszejest,żewksiędzepierwszej,(1Mch1,11)jestmowa,iżantioch
oświecony królował roku sto trzydziestego siódmego królestwaGreków;
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októrymjednakwiadomo,zarównozrocznikówGreków,jakzeuzebiusza
wjegoChro no gra phia, żepanowałrokustopięćdziesiątegotrzeciego. rów-
nieżwtejżeksiędzeirozdzialeobrzydłośćspustoszenia,którazapowiedziana
zostałaprzezDaniela(Dn9,27),pisarztejksięgiskierowałdobałwanaantio-
cha(1Mch1,57);wtejsprawiezbłądził,jakwykazałKajetanoewangelii
Mateusza,(Mt24,15).

Drugimrozumowaniemjest to,żewksiędzedrugiej, (rozdziałostatni:
2Mch15,39)pisarzprosiczytelnikówoprzebaczeniewiny,coobcejestBożej
powadze. na pewno ktowyznaje, że pisma jego potrzebują wybaczenia,
ten ogłasza, że nie są wyroczniami Ducha Świętego, jak nawet Kalwin
wIn sti tu tio, rozdział9, dowodzi.

Trzecimrozumowaniemjest,żewtejsamejksiędzezaraznapoczątku
(2Mch1,1-9),wliściektóryjestnapierwszymmiejscu,mowajestodrugim,
któryzarazjestprzytoczony(2Mch1,10-2,19);mówisięzaś,żenapisany
zostałrokustosześćdziesiątegodziewiątego,podczasgdyzostałnapisanyroku
stoosiemdziesiątegoósmego,jaknapoczątkutegożlistumożnazobaczyć.

czwarterozumowanie,żewtejksiędze,którąumieszczasięnadrugim
miejscu,którejwspomnieniejestmianowiciewpowyższej,mówisię,iżJuda
żyje;on jednaknie tylkowrokustoosiemdziesiątymósmym, lecznawet
wrokustosześćdziesiątymdziewiątymjużnieżył,jakwpierwszejKsiędze
Machabejskiej(1Mch9,18)możnazobaczyć.

Piąterozumowanie,żewtejsamejksiędzedrugiej(2Mch1,16)mówisię,
iżantiochzostałrozczłonkowany;apotemopisywanajestśmierćjegozupeł-
nieodmienna.

Szósterozumowanie,żewtejsamejksiędzedrugiejopowiadanesąpewne
apokryfyoarcePanaidowodzonezopisówJeremiasza,którychjednakJere-
miasznawetprzezsenniezarysował,araczejzdajesiępisaćcośodwrotnego
wrozdzialetrzecimswegoProroctwa(Jr3,16),powiadając:Nie bę dą wię cej
mó wić: Skrzy nia przy mie rza Pań skie go, itd.

ostatnierozumowanie,żeobieksięgimówią,iżMa- [72] chabeuszebyli
wodzaminadJudąiJerozolimą;onijednakniebylizpokoleniaJudy,leczbar-
dziejznanejest,niżbymobecnietopotwierdził,żezpokolenialewiego.filon
mianowiciewksiędzedrugiejDe tem po ri bus (czytaksięgajestfilona,niejest
pewne.euzebiuszzpewnościąwdrugiejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdzia-
le18,gdyjaknajdokładniejspisywałwykazksiągfilona,tejksiążeczkinie
wspominaitakprzezwiększośćjestodrzucana.)rzecze,iż ztegopowodu,nie-
przyjaźnieiniechęciwowymczasiepowstały,żeMachabeuszeporwalidowódz-
two z domuDawidowego: to zaś jawnie sprzeciwia się owemu proroctwu
Jakuba:Nie bę dzie od ję te ber ło od Ju dy, ani wódz z biódr je go, aż przyj dzie, 
któ ry ma być po sła ny (rdz49,10).Jeżelitezasadyzosobnanieporuszają,to
wszystkierazemmogąporuszyćnietylkonieuczonych,lecztakżeuczonych,
byniesądzili,iżKsięgiMachabejskiesąwkanonie.awszystkieterozumo-
waniasądodatkamidoczwartegouzasadnienia,byosłabićdrugiwniosek.

Pią te uza sad nie nie. Piątebowiemuzasadnieniegłówneniewalczywpraw-
dziezwnioskami,zwalczajednakjakoniedośćmocnątęzasadę,którąmy
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wnosimy.BoSynodKartagińskiiinnocentywyliczająpięćksiągSalomona:
Przysłów,Koheleta,Pieśninadpieśniami,Mądrości,Syracha.Tymczasem,
że dwie ostatnie nie są Salomona niemal wśród wszystkich najbardziej
uczonychjestzgoda;jaknawetaugustynprzekazujeDe ci vi ta te Dei, księga
siedemnasta,rozdział20.zbłądziłwięcinnocenty,zbłądziłteżSynod.Dlate-
goniechcieliniczegoorzekaćowierze,leczmówilizpoglądu.itakżadnego
pewnegodowodunieczerpiesięanizPapieży,anizSynodów,abyumocnić
to,czegochcemy.

Szó ste uza sad nie nie. Uzasadnienieszósteteżnajeżdżanatezasady,które
ustanowionezostałykuumocnieniutychdwóchwniosków.Boksięgakano-
nicznapołaciniezwanajestprawidłowa.Tozaśmożebyćdwojako.albo
bowiemprawidłowepojmujesiękuumacnianiuwiary,albodowychowania
obyczajów.PrzetochociażteksięgiprzezPapieżyiSynodyokreślonesąjako
kanoniczne,niemusimyodrazuwierzyć,żesąkanonicznekuumacnianiu
dogmatówwiary;leczwystarczyjeśliwyznamy,żesąkanonicznewdrugim
znaczeniu. Także święci pisarze z tą samą czcią przytaczają świadectwa
zczwartejksięgiezdrasza,coztychsiedmiu,któreprzeznassąuznawane,
jak widać uambrożego, w księdze De bo no mor tis, rozdziale 10, oraz
[73] Su per Lu cam, rozdziale1.Tymczasempewnejest,iżczwartaksięgaez-
draszaniejestkanoniczna.awięcztego,żeświęciztegorodzajuksiągprzy-
taczająświadectwajakoświęte,niewykazujesięwystarczająco,żesąBoskie.

Siód me uza sad nie nie. Uzasadnieniesiódmejestprzeciwkotrzeciemuwnio-
skowi,żeŚwiętyhieronimwahasię,czyówlistdohebrajczykówjestkano-
niczny;anawettwierdzi,żeŁacinnicygonieprzyjmują,jakwynikazksięgi
De vi ris il lu stri bus podKajusemorazzkomentarzydoizajasza(rozdział6
i8).Takżeeuzebiusz(księga6,rozdział16)powiada:Ka jus, mąż bar dzo wnikli -
wy, twier dzi że jest 13 li stów Paw ła Apo sto ła, te go, któ ry na pi sa ny zo stał do
He braj czy ków nie wspo mi na jąc, który i obec nie u Ła cin ni ków uwa ża się, że nie
jest apo sto ła Paw ła. niejestwięcpewne,żejestonkanoniczny.Wątpiteż
tenżehieronimwautorstwotegolistu,wksiędzeDe vi ris il lu stri bus pod
Pawłem,orazwEpi sto la ad Pau li num iwCom men ta ria Je re miae (rozdział31).

ażebywszystkiegonieodwoływaćdopowagihieronima,samorozumo-
wanietozaleca.Pierwszejestlutra,mówiącegowewstępach:Ad He bra eos
epi sto la nec Pau li est, nec ul lius apo sto li. Ma bo wiem twar dą prze szko dę, że
w6i10rozdzialewprostodmawiapokutygrzesznikompochrzcie;awdwu-
nastymrozdzialepowiada,żeezawnieznalazłmiejscapokuty,chociażzełza-
migoposzukiwał.atojestprzeciwnewszystkimewangeliomilistomPawła,
Tyleluter.

Drugieteżrozumowaniedorzucająpewnimężowienieprzeciętniesławni
wKościeleKatolickim,żegdybytenlistbyłPawła,bezwątpieniadohebraj-
czykówprzezhebrajczyka,napisanybyłbypohebrajsku.ażeniejest,prze-
konują wielu dowodzeniami; już to ponieważ autor tego listu powiada:
Mel chi ze dech zna czy król spra wie dli wo ści (hbr7,2);agdybymówiłjęzykiem
hebrajskim,byłobyniedorzeczne,nieinaczejniżgdybypowiedział:Melchi-
zedech znaczy Melchizedech; już to ponieważ ten sam autor przytacza
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świadectwahebrajskieniewedługbrzmieniahebrajskiego,leczwedługprze-
kładuSeptuaginty(rozdział8,9i10);niebyłwięchebrajczykiem,piszącym
dohebrajczykówjęzykiemhebrajskim;jużtoponieważlistuhebrajskiegoni-
gdzieniema;niejestzaśprawdopodobne,byzewszystkichlistówapostol-
skichtenjedenprzepadł,[74] bopozostałesąunaszachowanewjęzyku,
którymprzezapostołazostałynapisane.

Trzecimnadtorozumowaniemprzekonują,żeautoremtegolistuniebył
Paweł,ponieważ,żebyhebrajczykomudowodnić,żechrystusjestSynem
Boga, użył tego świadectwa: Ja bę dę mu Oj cem, a on bę dzie mi Sy nem
(hbr1,5).cojednakwprawdziwymsłowaznaczeniupojmujesięoSalomo-
nie,jakwidaćwdrugiejksiędzeKrólewskiej(2Krl7,14)orazwpierwszej
księdzeKronik(1chr17,13;22,10;28,6).niegodzisięzaś,bytakwielki
apostoł,wtakwielkiejsprawie,itonapoczątkulistu,mówiącdoopornych
hebrajczyków,użyłsłabegodowodzenia.

czwartejeszczerozumowaniedodają,ponieważautortegolistutwierdzi,
żewnauceewangelijnejzostałpotwierdzonyprzeztych,którzysłuchaliPana
(hbr2,3).TymczasemPawełdoGalatówwoła,żenienauczyłsięewangelii
odczłowieka,leczbezimiennieprzezobjawienieJezusachrystusa(Ga1,12).

Piąteznówdołączają,żeautortegolistumówiącoprzymierzu,najakiej
zasadzieijakiejugodziesiędzieli,dowodzi,żeStareinowePrzymierześmier-
ciąikrwiązostałoumocnioneidowodziświadectwemKsięgiWyjścia(Wj
24,8),gdziejednakMojżeszniemówiłściśleotestamencie,leczougodzie.
niejesttowięcPaweł,boniezbytstosownieprzytaczaświadectwaPisma
Świętego.

ostatnimrozumowaniemjest,żeautortegolistudodaje,iżwarcebyłdzban
manny,laskaaaronaitablice(hbr9,4);podczasgdywtrzeciejKsiędzeKrólew-
skiej(3Krl8,9)wyraźniejestmowa,żewarcebyłytylkotablice.awięclistnie
jestPawłainiejestlistemkanonicznym,jakożejaknajjawniejwalczyzksięgą
kanoniczną.otojakimirozumowaniamierazmzrotterdamuiidącyzanim
Kajetanusiłująodwrócićtrzeciwniosek.

Ósme uza sad nie nie. czwartyzaśwniosekusiłująosłabićtegorodzajuuza-
sadnieniami.Pozdrowienielistu,któryprzypisujesięJakubowi,niezawiera
niczegoBożego,niczegoJezusachrystusa,niczegozłaskiipokoju,leczpo-
zdrawiaświeckimobyczajem.ztegopowoduJakubniewydajesięautorem
tegolistu,adlategoiżadenzaisteinnyapostoł.odmienneprzypuszczenietej
rzeczyjestueuzebiuszawdrugiejksiędzeHi sto ria ec c le sia sti ca, rozdziale
23,otymliś- [75] ciemówiącegowtesłowa;Na le ży jed nak wie dzieć, że przez
nie któ rych nie jest przyj mo wa ny, i nie ła two ktoś ze sta ro żyt nych go wspo mi -
na. Bocolutermałownikliwieuzasadnia,żetenlistniejestżadnegoaposto-
ła,ponieważwbrewPawłowiprzypisujeusprawiedliwienieuczynkom,iprzez
ludziuczonychpowinienbyćwprostwzgardzony,aprzeznastajony,byśmy
owierzeiuczynkachπαρέργως nierozprawiali.

Dzie wią te uza sad nie nie. Uzasadnieniedziewiątewymierzonejestprze-
ciwkotemusamemuwnioskowi;żestyldrugiegolistu,któryprzypisujesię
Piotrowi, jestdaleceodmiennyodstylupierwszego,adlategoniezostały

61oźródłachteologii



napisaneprzeztegosamegoautora.Pewnezaśjest,żeautorempierwszegobył
apostołPiotr.awięcdruginiezostałnapisanyprzezPiotraapostoła.zpowo-
dubowiemtegouzasadnieniahieronimwątpiotymliściedrugim,wdrugim
liściedocypriana;aeuzebiusz(księgatrzecia,rozdział3)rzecze:o dru gim
Pio tra wie lu nie jest pew ne, itd.

Dzie sią te uza sad nie nie. Uzasadnieniedziesiątejestwymierzonewtensam
wniosek.ŻeeuzebiuszwksiędzetrzeciejEc c le sia sti ca Hi sto ria, (rozdział25),
podpisujesiępodzdaniemtych,którzytwierdzą,żedwaostatnielistyJananie
sąewangelisty,leczjakiegośJanazprzydomkiemPrezbitera;stądipozdro-
wienietychlistówbrzmi:Star szy, wy bra nej Pa ni (2J1),Star szy Ga ju so wi 
(3J1).astarszy jest tymsamym,coprezbiter.lecz jasne jest,żenawet
hieronimprzystąpiłdotegopoglądu,wksiędzeDe vi ris il lu stri bus, gdysnuł
życieidziełaJanaewangelistyiPapiasza.

Je de na ste uza sad nie nie. Jedenasteusiłujeosłabićtensamwniosek,ponie-
ważlistJudyprzytaczaświadectwozapokryficznejksięgihenocha.Dlatego
wieluzasłużeniegoodrzuciło.Bohieronimpisze,żewiększośćgoodrzuciła;
takżeeuzebiuszwEc c le sia sti ca hi sto ria, księgadruga, (rozdział25).

Dwu na ste uza sad nie nie. ostatnieuzasadnienieprzeciwkopiątemuwniosko-
wiopiera sięnawieluprzypuszczeniach,wszystkiezebrałerazmwprzypi-
sachdoapokalipsy.Przetonailepamiętamprzytaczadziewięćpowodów,
dlaczegowydajesię,żeapokalipsaniejestJanaapostołaiewangelisty;pierw-
szy,żeeuzebiuszwtrzeciejksiędzeHi sto ria ec c le sia sti ca, (rozdział39) twier-
dzi,iżapokalipsaniejestJanaewangelisty;drugi,żeDionizyaleksandryjski,
pisarzprzedewszystkimbardzopoważny(euzebiusz,księga7,rozdział23),
którywtejksiędzejasnosądził,podejrzewa,iżdziełoprzezjakiegośinnego
[76] Janazostałonapisane; trzeci,żeDoroteuszbiskupTyruimęczennik
podał,iżJanewangelistapisałswojąewangelięnawyspiePatmos,oapoka-
lipsiezaśnierobiwogóleżadnejwzmianki;czwarty,żeKajus,mążzaistepra-
wowierny,otwarcieprzeczy,iżapokalipsajestJanaapostoła,ueuzebiusza,
wksiędzesiódmej,rozdział21,(zobaczteżtęsamąksięgętrzecią,rozdział
25);piąty,żeanastazywswymCa ta lo gus, gdziebezspornieotegorodzaju
rzeczachjaknajdokładniejrozprawiał,nieodważasiętwierdzić,żejestto
dziełoJanaewangelisty;szósty,żeJanewangelistaimięswojezeskromno-
ściwewangeliizamilczał,autorzaśapokalipsyprzeciwnie,częstoswoje
wpaja; siódmy, że Grecy nie przyjęli tej księgi, jak pisze hieronim do
Dardana, cowięcejwielubardzouczonych ludzi ścigałocałąksięgę jako
wymyśloną,jakobyniemającąniczapostolskiejpowagi,aniwzdaniachnie
mającączegoś,cozdawałobysięgodneapostolskiegodostojeństwa;ósmy,
żestyleewangelii i tejksięgibardzosięróżnią;dziewiąty,żewgreckich
kodeksachniebyłotytułuJanaewangelisty,leczJanaTeologa,któryzresztą
zwanybyłPrezbiterem.Tychprzypuszczeńużywaerazm,byksięgętęodebrać
Janowiewangeliście.

aluternieuważaanizaapostolską,anizaprorocką,ponieważmówi,że
błogosławienisą,którzyzachowująto,cowniejzostałonapisane,podczas
gdyniktniewie,czyjestszczęśliwy,czyniejest;aponadtoponieważludzkie
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pojmowaniedogłębniepismategonieosiąga,powiada,żetakjest,jakbyśmy
jejniemieli.zwłaszcza,żeBoskieKsięgi,ponieważdostosowanesądoludz-
kiegokorzystania,niesącałkowiciedalekieodludzkiegopojmowania.

oto dowody, którymi prawda wiary może być przez ludzi napadana.
zwyciężonazpewnością,albopokonana,byćniemoże.zostatniejczęścitego
zagadnieniastaniesiętowidoczne,gdziezobaczymy,któreztychuzasadnień
jakiemaznaczenieinailekażdejeststosowne.

RozdziałXI.

Gdzieodpierasięuzasadnieniaprzytoczonewostatnimrozdziale.

nieoblałbymdogmatówkatolickichgrubymiowychciemnościami,gdy-
bymniemógłzapalićświatła,którymjaksłońcemzewschoduzostałyby

przegnane.inaczejwbłędno- [77] wiercówuzasadnieńprzytaczaniutylko
palcedoźródełwyciągać,bymianowiciebłotnisteichwodyniespłynęłydo
naszychpism,jestwprawdzieradąprzyjaciół,leczjeślimniemiłośćniemyli,
bojącychsię,gdzieniemastrachu.Sądząbowiemniedoświadczeni,żedowo-
dysąwiększe,niżbyprzeznasmogłybyćodparte,jeżelialbołącznieikrótko
jepogłaskamy,albozpewnościązgołazamilczymy.Mieczwięcprzeciwni-
ków,mysami,którzynaostrzyliśmy,odbijemy.

Od po wiedź na pierw sze. Bonapierwszeuzasadnienie,chociażmogliby-
śmyodpowiedzieć,żeniewszystkieksięgikanonicznezostałyjednocześnie
przezcałyKościółprzyjęte,dziękiczemumogłosięstać,żektórejwcześniej-
szeSynodynieprzyjęły,tępóźniejszepotwierdziły;odpowiadamyjednak,
itobardziejprawdziwie,żeproroctwoBaruchabyłoprzezstarożytnychliczo-
nejakopewnaczęśćJeremiasza.ażebytoniezdałosięnaszymwymysłem,
świadectwamistarożytnościpotwierdzićnależy.

PrzedewszystkimaugustynpodajetowosiemnastejksiędzeDe ci vi ta te
Dei, wtesłowa:Pro ro ku jąc zaś o Chry stu sie Je re miasz, rzecze:Ten jest Bóg
nasz, i nie bę dzie po czy ta ny ża den in ny obok nie go: Po tem na zie mi był
widziany i z ludź mi ob co wał (Ba3,36).iaugustynzarazrzecze: świa dec two
to nie któ rzy przy zna ją nie Je re mia szo wi, lecz je go pi sa rzo wi, Ba ru cho wi; lecz
czę ściej uwa ża ne jest za Je re mia szo we. iautorksięgi:Qu aestio nes Ve te ris 
et No vi Te sta men ti, zagadnienie102,czybyłbytoaugustyn,czywreszciektoś
inny.TakżeKasjodordopsalmu81.złotoustyteżprzytaczatoświadectwo
imieniemJeremiasza,wpewnejhomiliiDe Tri ni ta te. równieższóstySynod
naósmejsesjiprzytaczatosamoświadectwo imieniemJeremiasza,zinnej
homiliitegożzłotoustego,którejpoczątekbrzmi:Pro fun dam sec tio nem,

KlemensaleksandryjskiwpierwszejksiędzePa eda go gus, rozdziale10,
teżprzyznałJeremiaszowito:Słu chaj, Izra elu, przy ka zań ży wo ta, któremy
mamyuBarucha3,1;iwksiędzedrugiej,rozdział3,przytaczając:Gdzie są
itd.(Ba3,16)nazywaBoskimPismem.aBazyliwczwartejksiędzeCon tra
Eu no mium otym:Aby po znali cie bie, je dy ne go praw dzi we go Bo ga (J17,3);
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takżeambrożywpierwszejksiędzeDe pa eni ten tia, rozdział8oraztrzeciej
księdzeExa me ron, rozdziale14ipierwszejksiędzeDe fi de, rozdziale2,ztej
samejksięgiprzytaczająświadectwapodimieniemJeremiasza.Dodajdonich
PapieżaSykstusawjegopierwszymliściedowszystkichWiernychchrześci-
jan;feliksawliściedoPiotra,biskupaantiochii,potępionegona5Synodzie;
wreszciePelagiuszawliściedoWigi- [78] liusza.

otoksięgę,którąobecnieczytasiępodimieniemBarucha,niegdyśstaro-
żytniprzyznawaliJeremiaszowi,ibyłobytrudnowtouwierzyć,gdybyśmynie
mielitejrzeczybardzopewnychświadków,którychpowagązniweczyliśmy
pierwszytendowód,wprawdzieztrudem,leczszczodrze.

na potwierdzenie zaś łatwiej można odpowiedzieć.Wyznaję bowiem,
żewczasachŚwiętegohieronima,tocomyterazutrzymujemy,niebyłotak
bardzopewne.leczjakprzedczasamihieronimowymi,chociażniektórzy
twierdzili, że list Jakuba przez kogoś innego, pod jego imieniem został
wydany,jednakpowoli,jakonsammówi,zupływemczasu,zdobyłpowagę;
alistJudy,októrymhieronimdodaje,żeprzezwiększośćzostałodrzucony,
zyskałpowagęprzezużywanie,takitaksięgaBarucha,chociażkiedyśprzez
niektórychniebyłaprzyjmowana,obecnie jednakuważana jestzagodną,
byzostałaprzyjętaprzezKościółiSoboryPowszechne.

Od po wiedź na dru gie. Także i drugie uzasadnienie łatwo się niweczy.
Boniejestprawdą,żewrozstrzyganiuoksięgachkanonicznychprawidłem
Kościołajesthieronim,coKajetanopacznie,bymnierzekłzgubnie,utrzy-
mywał.hieronimmianowicie,(wPro lo gus ga le atus), jaksłuszniemówiJan
cochlaeus,(wewstępielistudohebrajczykóworazwodpowiedziachna
16artykułówpotępionychwParyżu,artykuł4),wwyliczeniukanonicznych
ksiąg Starego Testamentu szedł za Józefem, który w pierwszej księdze
Ad versus Apio nem zprzekazu swychprzodków, jak powiada,wylicza 22
księgi.Pisałtoeuzebiuszwtrzeciejksiędze,(Hi sto ria ec c le sia sti ca), rozdziale
9i19.TymczasemaugustynidziewtejsprawieniezaŻydami,leczchrze-
ścijanami,itosłusznietutaj.BoKościółpoganjestfi la rem i pod po rą praw dy
(1Tm3,15).Gelazyzalecazdaniehieronima,niewustalaniukanonuPism
Świętych,leczwpotępianiutychpisarzy,którychhieronimganizmiłości
Bogaizewzględunawiarę.inadrugieuzasadnieniewystarczającozostało
powiedziane.

Bonajegopierwszepotwierdzenieodpowiadamto,wcouczeńsiprawiewie-
rzą,żeksięgataniejestcypriana,alerufina.zpewnościąŚwiętycyprianwEpi -
sto la ad Roga tia num, księgęSyracha,awksiędzeDe ha bi tu vir gi num księgę
Mądrości,przytaczajakoBożeksięgi;żezaśrufintwierdzizprzekazuojców,że
teksięgipowinnybyćwyrzuconezkanonu,(dlaspokojuczytelnikapowiedzia-
no),nieznałprzekazówojców.TrzecibowiemSynodKartagiński,któryjedo
kano- [79] nicznychzaliczył,powiada,żeprzyjąłodojców;iaugustynwpierw-
szejksiędzeDe pra ede sti na tio ne sanc to rum, twierdzi,żebliscyapostołówksięgę
MądrościprzytaczalijakoBożą;aDionizyztejżeksięgizwielkimzaszczytnym
wstępemprzytaczaświadectwo,mówiąc:W pierw szych na ukach Pism znaj -
dziesz, że jed na mó wi ła o Mą dro ści Bo żej; Mi ło śni kiem sta łem się jej for my.
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nacobymwszystkiewspominał?hieronimpierwszyrozdziałJeremiasza
przytaczajakoksięgęproroka;ambrożyzaśwpierwszejksiędzeDe fi de,
GrzegorzwosiemnastejksiędzeMo ra lia, aSynodSardyckiwliściedowszyst-
kichbiskupów,omawiają księgęMądrości jakoBożą;wreszcie jedenasty
SynodwToledowwyznaniuwiarytwierdzi,żejestPismemŚwiętym.

cozksięgąSyracha?JakoBożąprzytaczaKlemensaleksandryjskiwsiód-
mejksiędzeStro ma ta,rozdział4; ambrożywkazaniu31iczwartejksiędze
De fi de, PapieżewarystwpierwszymliścieAd epi sco pos Afri ca nos, Sykstus
iiwliścieAd Gra tum epi sco pum. Żezaś obieksięgisąBożymPismem,prze-
kazujeepifaniuszjakorzeczpewnąwHa ere sis 76 anomejczyków.

awięcniezprzekazuojców,leczraczejwłasnegopoglądurufinodrzucił
teksięgi,alewtymczasie,gdyrzeczniebyłajeszczeokreślona.natejzasa-
dzieipozostałychusprawiedliwiamy.BożeŚwiętyTomaszprzywoływany
jestdotegopoglądu,towżadensposóbniejestdoprzyjęcia,jakzczęści
pierwszej,zagadnienia1,artykułu3możnawywnioskowaćorazzkomenta-
rzydoczwartegorozdziałuDe di vi nis no mi ni bus. leczwtymzagadnieniu89
niepowiedziałniczeswojego,leczdosłownieprzytoczyłaugustyna,który
jednakjakiemastałe imocnezdanieotwarciewyjaśniłwdrugiejksiędze
De do ctri na chri stia na, rozdziale8iksiędzesiedemnastejDe ci vi ta te Dei,
rozdziale8,orazAd Ho ro sium con tra Pri scil lia ni stas, rozdziale11,anawet
wsamejtejksiędzeDe cu ra pro mor tu is ge ren da, rozdziale17.

DrugiezaśpotwierdzeniektórewziętejestzpowagiSynodulaodycej-
skiego,jestsłabe.Synodbowiemnieprzeczy,żesąkanoniczne,chociażdo
kanonicznychniechciałzaliczyć,ponieważrzecztaniedośćbyłazbadana.
Mianowicie,coczęstojużmówiliśmy,niewszystkieksięgikanonicznezosta-
łyprzezKościółzaogólnązgodąprzyjęte.

natrzeciezaśpotwierdzenie,(ponieważniete- [80] razopowadzeKano-
nów,którezwąsięapostolskiechcemyrozprawiać,botozagadnienieróżne
jestodtego,któreobecniejestpodręką),odpowiadamydwojako.najpierw,
byktośtegorodzajudowodemnasniechciałnękać,niechpojmie,żewtym
samymrozdziale84trzyksięgiMachabejskiezaliczonesądokanonicznych.
Jeżeliwięcmusimyprzyjąćtych85Kanonówapostolskich,niechodpowie-
dząnamtuci,którzyodrzucająKsięgiMachabejskie;jeżelizaśnie,(żebynie
wyznawali,żesąonekanoniczne):gardząświadectwemtegorozdziału;ijuż
zaisteniema,dlaczegojegociężarchcielibynanaszwalić.

lecztoroztrząsanie,jakpowiedzieliśmy,zachowującnainnyczas,doda-
jemydrugąodpowiedź,conatymmiejscuwystarczy,żeKlemens,który,mówi
się,iżterozproszonekanonywjednąksięgęzebrał,niezgromadziłwszyst-
kichksiągkanonicznych,któreapostołowieustnieprzekazaliKościołowi.
nieskądinądbowiemniżodapostołów,alboSobory,alboojcowiebliscy
apostołów,nauczylisię,żeonesąświęte.

Mówijednakireneuszwksiędzetrzeciej,rozdziale3,iopowiadazksięgi
piątej,rozdziału6,euzebiusza,żeKlemenszapostołamizawszepędziłżycie
iprzezapostołów byłwychowany,miałświeżąpamięćichprzekazuorazich
postaćzawszewoczach.Jeżelitakodpowiedźtasięniepodoba,niechdana
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będzieinna:niewszystkieowekanonyzostaływydaneprzezKlemensa,lecz
niektóredorzuconezostałyprzezGreków.

Wreszcienaostatniepotwierdzeniemiejtegorodzajuodpowiedź.Żebyśmy
znimidobrotliwiepostępowali,zgódźmysię,żeSynagoganiemożemylićsię
wwierze,(cojednakniezupełnietakpewnejest,jakoKościeleKatolickim),
przeczymy, że te księgi zostały przez Synagogę odrzucone.czym innym
bowiemjestnieprzyjmować,innymzaśodrzucać.Żydziwięcwswoimkano-
nietychzaisteksiągpowagąurzędowąnieprzyjęli,chociażniektórzyznich
wierzyli,żesąBożeiświęte.otejsprawiezobaczDobeneckawksiążeczce
De ca no ni cae scrip tu rae et Ca tho li cae Ec c le siae aucto ri ta te, (rozdział11).
odrugimwięcuzasadnieniudotąd.

Od po wiedź na trze cie. natrzeciezaśgłówneuzasadnienieodpowiadasię,
żeprzedtymczasemanirzeczniebyłatakgotowa,aniczytanieSoborówtak
pilne,anibłędnowierców[81] bezwstydtakzuchwaływosłabianiu,anawet
odrzucaniuksiągkanonicznych.Dlategowierniniebylitaksamozatroskani
otegorodzajuzagadnienie,któregorozstrzygnięciabezuszczerbkupobożności
moglinieznać.

ajeżelitouzasadnieniechcemyprzerzucićnaprzeciwników,nicłatwiej-
szegoniemożemyuczynić.BojakzpierwszegoSynoduToledańskiegodo-
wiedzieliśmysię:Jeże li ktoś by mó wił, al bo wie rzył, że in ne pi sma, oprócz tych,
któ re Ko ściół Ka to lic ki przyj mu je, trze ba mieć w po wa dze, al bo czcić, jest wy -
klę ty. Skorowięcwiększość,cowyżejwykazaliśmy,czciteksięgijakoBoże,
zpewnością,gdybyKościółnieprzyjmował,wklątwęsynoduToledańskiego
wszyscyrównobywpadli.Byśmywięctychniepotępilizazuchwalstwoilek-
komyślność,zgódźmysięraczej,żetamcidoznawaliniewiedzy.cowięcej,
skoroszkodliwiejdlaKościołajestprzyjąćzaświęteteksięgi,którerzeczy-
wiście nie są, niż odrzucić księgę, która skądinąd jest naprawdę święta,
Jak ŚwiętyTomaszw pierwszej części, zagadnieniu 68, artykule 1; oraz
De po ten tia qu aestio 4,artykuł1,szerzejwyjaśnia,ponieważSynodKarta-
giński,Sobórflorencki,Trydencki,Papieżeinnocenty,Gelazyiprawiewszy-
scyświęciprzekazaliteksięgiKościołowijakoświęte;gdybyzaisteniebyły,
jaknajzgubniejbylibyśmyomamieni.otrzecimprzetouzasadnieniudosyć
powiedzianezostało.

Od po wiedź na czwar te. naczwartezaśuzasadnienienajpierwmówisię,
żeGelazybyćmożepodmianemjednejksięgiobejmujeobie;corównież
zezdraszemnietylkoonsamzrobił,lecztakżeizydor(Ety mo lo giae, księga
szósta,rozdział1)ihieronim,któryprzekładającezdrasza,wydałjednego,
idączazwyczajemhebrajskim,wktórympierwszaidrugaksięgaezdraszajest
wjednej,jakpouczaorygenesIn pri mum Psal mum, orazeuzebiuszwksiędze
szóstej, rozdziale 18.Że zaś takmyślałGelazy, chociażby to jest obficie
wielkimuzasadnieniem,iżonsampochwalaczytaniePismwciągucałego
roku, a księgę Machabeuszy na niedziele października, w które Kościół
czytaobie.Dalejodpowiadasię,żeGelazycododrugiejksięgimiałchwiej-
nypoglądidlategopominąłtęksięgęwwyliczeniu.Tymczasemaugustyn
wosiemnastejksiędzeDe ci vi ta te Dei, (rozdział36),izydorwszóstejksiędze
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Ety mo lo giae, (rozdział1),twierdzą,żeobieMachabejskieprzezKościółsą
przyjmowane[82].cotwierdzisięiwewprowadzeniutychksiąg.iniewolno
terazprzyzywaćkuwątpieniu,żekiedyśŚwiętemuGrzegorzowi,euzebiu-
szowiorazinnymwolnobyłowątpić.

na pierwsze rozumowanie, które przytacza się na potwierdzenie tego
czwartegouzasadnienia,jużJananniuszwkomentarzachdodrugiejksięgi
filonaDe tem po ri bus przekazuje,iżKsięgiMachabejskie,którenapisanebyły
bezczasów,Józefdodaniemczasówzrobiłapokryfami.Wykazujezaśtodo-
wodzeniem,któregoimyużywaliśmy;którymtorównieżJanlucidusprze-
konany został w czwartej księdze swojej Chro no gra phia. Skąd zaś nasz
anniuszwziął,albożekiedyśKsięgiMachabejskiebyłybezczasów,alboże
czasydorzuciłJózef,szczerzewyznaję,mijamnie.leczjeślitoprawda,jakim
sposobemomyłkę,którawliczbachjestbardzołatwa,poczytujesięprzepisu-
jącym,anieautorom.Takomyłki,któreprzezniedbałośćJózefazostaływpro-
wadzone,nieautorowiksięgiMachabeuszy,leczJózefowipoczytamy; aztego
powoduksiągtychniebędziemyuważalizaapokryfy.chociaż,iżJózefzepsuł
rzeczywisty i prawdziwy tekst Katolików, a wszyscy mężowie Kościoła
toprzeoczyliiażtakpobłażali,mniezaisteniejestprawdopodobne.chybaże
chcemy,bytysiącpięćsetlatiwięcejKościółspałnaobauszy,anieprzyjazny
człowiekdosiałkąkolu.

Dlategoowielelepiejeuzebiuszzcezarei,chociażniewierzył,żeteksię-
ginależywłączyćdoliczbyświętych,twierdzijednak,żeautorichnieliczy
panowaniaGrekówodaleksandra,leczodSeleukosanikanora,którypano-
wałwSyriipoupływiejedenastegorokuodśmiercialeksandra.Jeżelidotej
liczbydodaszpięćlat,(Pięćpełnychlat,bopanowałprócztegoikilkamiesię-
cy),wktórychaleksanderrządziłGrecjąjakomonarcha,powstajeliczbaupły-
wulatszesnastu.otylekrótszebyłoobliczeniemonarchiiGrekówwedług
rachubyhebrajskiej.BoGrecyliczyliodaleksandra.

Przeto,żewedługrocznikówgreckichmówisię,iżantiochpanowałroku
stopięćdziesiątegotrzeciego,awedługpierwszejMachabeuszyrokustotrzy-
dziestegosiódmego,jestróżnicąsłowną,anierzeczową.Jeżelimianowicie
dostotrzydziestegosiódmegodorzuciszszesnaście,licz- [83] bastopięćdzie-
siątegotrzeciegopowstanie.Janzaśluciduswtymróżnisięodeuzebiusza
(księgaczwarta,rozdział3),żepisze,iżaleksanderpoosiągnięciumonarchii
panowałsiedemlat.Seleukoszaśzupływemósmegorokupośmiercialek-
sandra.leczcodotyczyobecnegozagadnienia,niewieleznaczy,coztegojest
prawdziwe,skorozasadniczeobliczenie,októrymtumowa,niezmieniasię.

W potwierdzeniu tego uzasadnienia ambroży catharinus zapewnia,
żeKajetanpopełniłniemaltylebłędów,ilewylałsłów.Takonbowiemmówi.
Skłonnydoganieniaczłowiekniespostrzega,żerównieżwkarceniuKajetana
często i wiele sięmylił.W tymmiejscu na pewno trzykroć się pomylił.
leczdowodzićjegobłędówniejestanimoje,anitegoczasu.

cóżwięc?czyżKajetan tu nie zgrzeszył? zgrzeszył zaiste. najpierw
wtym,żelekkomyślnieinierozważnie,bymnierzekłpysznieizuchwale,
mówi, iż autorksięgiMachabeuszy,októrymwiadomo, że znatchnienia
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DuchaŚwiętegotęksięgęnapisał,zwiódłsięwpojmowaniuDaniela.następ-
nieKajetanbłędniesądzi,żeskoroautorksięgiMachabeuszyprzytaczasłowa
Daniela,toDanielawyjaśnia.JakbyniebyłowolnoBernardowiposługiwać
sięnakażdymkrokusłowamiPisma,któregdybyktośzarzucał,żesąprzezeń
źlepojmowane,żesłowaprzytaczaniewtymznaczeniu,jakiebyłopierwot-
neiwłaściwePismom,tenwydajesięgłupi.zpewnościąnowsipoecicałe
nawetwierszedawnychświetniewykorzystują,ajednaktewierszeprzodków
niewtymsamymznaczeniupojmowanesąprzezpotomnych.

Kajetanmylisięprócztegowtym,żeuważa,iżproroctwoDanielanie
mogłoodnosić się dobożkaantiocha, ponieważPanoznajmił, że należy
odnieśćdoprzyszłychczasów.Tosamobowiempismodotyczylucyfera,
nabuchodonozoraiantychrysta.PróżnobyłowięcganićautoraksięgiMacha-
beuszów,żewbożku,obrzydliwościispustoszeniuantiochanawiązałdosłów
Daniela,alezpewnościąużyłichwpodobnejsprawie.Bochociażbywtym
znaczeniuprzytoczyłDaniela,wspanialebyuczynił,coiPawełiinniaposto-
łowieczęstoczynili.

[84]natomiastdrugierozumowanieodpierasiędwomasposobami.Bonaj-
pierwnicnieprzeszkadza,byDuchŚwiętytowarzyszyłpisarzowi,któryjed-
nakgdzieśmówiludzkimobyczajemzgrzeczności.TakbowiemrzeczePaweł:
Bo cho cia żem nie biegły w mo wie, ale nie w umie jęt no ści (2Kor11,6);izno-
wu:Jak nie mą dry mó wię, bar dziej ja (2Kor11,23);ijeszcze:Da ruj cie mi tę
krzyw dę (2Kor12,14).Dalejczyminnymjestmówićoprawdziesamejhisto-
rii,aczyminnymoprzekładzienainnyjęzyk.Tłumaczwięcprosiowyba-
czenieniebłędu,któregoniebyło,leczwypowiedzi,którabyłaludzka.Drugie
przetorozumowanieobalasiętąpodwójnąodpowiedzią.

ale i trzecie także dwakroćmoże być odparte; a ponieważ nie trzeba
wyznawać,żelist,októrymmowawpoprzednim,toten,któryzarazjest
dodany;gdybyktośotosięspierał,mapodrękącopowiedzieć:kropkiprzez
niedbalstwoprzepisywaczyzostałyźlerozłożone.Tebowiemsłowa:Ro ku set -
ne go osiem dzie sią te go ósme go (2Mch1,10),niesąpoczątkiemnastępnego
listu,leczkońcempoprzedniego,abynastępnylisttenmiałpoczątek:Lud, któ -
ry jest w Je ru za lem (2Mch1,10).Uzasadnienietegojesttakie,żedzieńczy
rokwktórympiszesięlistzwykliśmyumieszczaćnienapoczątkuleczodkoń-
ca;pozdrowieniezaśzaraznapoczątku.chociażKonstantynobojepołączył
iwliściedoDonusapapieżaiwliściedoJerzego,patriarchyKonstantynopol-
skiego.Tenwięc,któryumieszczonyjestnadrugimmiejscu,napisanyzostał
wrokustosześćdziesiątymdziewiątym,jakmowawliściepierwszym;który
zaśwporządkunapisaniawyprzedza, leczw rzeczy samejpóźniej został
wysłany,tennapisanyzostałwstoosiemdziesiątymósmym.

Taknaczwarterozumowaniełatwomożnabyłopowiedzieć,coprzedtem
zaznaczyliśmy,żetonietenlist,którypierwszywspomina.Dlategoteżnie
jestkoniecznewyznawać,żezostałnapisanywrokustosześćdziesiątymdzie-
wiątym.akompilatortejdrugiejksięgi,czybyłnimJózef,jakpodobasię
anniuszowi,czyktośinny,jakietylkolistyprzezŻydówpisanemógłznaleźć,
żadnegoporządkuniezachowując,napoczątkuksięgibyćmożeumieścił.
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ajeżeliprzyjmiemy,żedrugijestten,którypierwszywspomina,trzeba
powiedzieć,żeliczbaniejestwedług[85] rachubyhebrajskiej,leczwedług
greckiej.Mogłobowiem,itołatwo,zdarzyćsię,żeci,którzydalitezgłoski,
ciszlizagreckąrachubąmonarchii,którejnatomiastten,ktomówisię,iżtę
księgęująłwcałość,niechciałzmienić,leczodpisaćliczbęjakznalazłzapisa-
ną.Winnychzaśszedłzawszezarachubą hebrajską.

Judawięczmarł,wedługrachubyhebrajczyków,poupływierokustopięć-
dziesiątegodrugiego,tojestwrokustopięćdziesiątymtrzecim.Jeślidotego
dodaszszesnaścielatgreckiejrachuby,powstajeliczbastosześćdziesiątdzie-
więć,którajesttożsamazpierwszą.BowktórymrokuJudazmarł,napisałlist.
itaknietrzebazrupertem,wksiędze(dziesiątej)De vic to ria ver bi, (rozdział
15)wróżyćinnegoJudyniżMachabeusza,którybytenlistnapisał.

napiąterozumowanie:niebraktakich,którzybymyśleli,żenieantioch
zostałpoćwiartowany,leczwódzprzezeńposłany;takbowiemwydajesię,
żewpierwszymrozdzialeoznajmiono;onzaśuszedłszywucieczceumarłna
morowąchorobę,jakmowawrozdzialedziewiątym.Sąteżtacy,którzyspie-
rająsię,żewowympierwszymrozdzialełącznik„i”dorzuconyzostałbłędem
przepisywaczy,odczytzaśprawdziwyjestten:Prze bi li wo dza i tych któ rzy 
z nim by li roz sie ka li na sztu ki (2Mch1,16)itd.Wiemzaś,żewyrazprze bić
oznaczaniekiedytosamocozabić, jakwtymmiejscu:Ude rzył Fi li sty na,
(1Krl17,49)itd.oraztam:Po ra ził Saul ty siąc (1Krl18,7;21,11)itd.lecznie
musimytu,pozostawiającwłaściweznaczeniewyrazuuciekaćsiędomowy
obrazowej,zwłaszczażewjedenastymrozdzialeproroctwaDanielaoantio-
chunapisanejest:Przyj dą też nań Rzy mia nie i po ra żon bę dzie (Dn11,30);
wtymmiejscuhieronimpowiada:Po ra żo ny mó wi się zo stał, nie że zgi nął,
itd.,awdrugiejKsiędzeKrólewskiej,rozdzialedrugim:Słu dzy Da wi do wi
prze bi li z Ben ja min czy ków trzy stu i sześć dzie się ciu, któ rzy też po mar li (2Krl
2,31).

leczitoniesprzeciwiasiętemuwyjaśnieniu,cozarzucaMikołajzliry,że
antioch, jaktusięmówi,padł.niezawszebowiemtymsłowemoznaczana
jestśmierć,leczktozostałpokonany,twierdzisię,żeprawdziwiepadł.Powia-
da:Bi li ucie ka ją cych z gó ry (Joz7,5).

aleitozaistesięniesprzeciwia,żeczytasiętam:Gdy wszedł do zbo ru,
za mknęli zbór; gdy wszedł An tioch (2Mch1,15)itd.,gdziewydajesięozna-
czać,żezamkniętemuantiochowiniepozostawionożadnegomiejscauciecz-
ki.nie[86] należybowiemrozumieć,żeświątyniazamkniętazostałapo
wejściuwodza,leczgdyżołnierzebyliwewnątrzzboru;jakbyśmynaprzy-
kładpowiedzieli,kapłanizamknęlibramyświątyniwprzedsionkach.lecz
wbrewtemu,gdyżołnierzeantiochaotworzylizamkniętewejściedoświą-
tyni,jakwiadomo,zostaliprzezŻydówobrzucenikamieniami.Mógłwięców
wódzrażony,jeślipodmianemwodzapojmujesięantiocha,którymotwar-
tymwejściemwszedł,wyjśćiuciec;zpowodutejucieczkiwrozdzialedzie-
wiątymmowajest,żehaniebnieisromotniepowróciłzPersji(2Mch9,1).

leczżebyśmyniezdawalisięszukaćszczelindowymknięciasię,taodpo-
wiedźjestwyraźniejszaiprawdziwsza,zktórązgadzasiępowagarzetelnych

69oźródłachteologii



historyków,żenie tensambyłantioch,októrymwpierwszymrozdziale
ioktórymmowajestwrozdzialedziewiątym,lecztamopisanajestśmierć
antiochaWielkiego,tuzaśantiochaepifanesa,któregorównieżkreswszó-
stymrozdzialepierwszejksięgisięsplata.BoonimWalafrydStrabomówi
wksiędzeszesnastej,żeusiłującegozłupićświątynięBela,zabilisąsiedni
Barbarzyńcy.

naszóste,chociażrupertchce,bytowszystkobyłopojmowaneprzenośnie
oarcenowegoPrzymierza,czyliczłowieczeństwieJezusachrystusa,literal-
niejednakcudtenalbojużsiędokonał,gdypowygnaniupoganzJudeihebraj-
czycyzeszlisięzróżnychmiejscowości,gdziebylirozproszeni;alboteżmoże
wprzyszłościdokonasięwnawróceniuŻydówprzeddniemsądu.

aleprzypuszczeniaminaszymiobietnicaBożaniepowinnabyćosłabiana.
Bógbowiemjestprawdomówny,każdy zaśczłowiek kłamliwy (Ps115,11;rz3,4).

rozwiązaniemwreszcieostatniegorozumowaniapisarzebardzosięmęczą.
Jednimianowiciezmyślają,żeMachabeuszeprzezmatkępochodzilizpokole-
niaJudyinatej zasadziedowodzą,żeberłoniezostałoprzeniesioneodJudy.
inni,idączaprzekazami Talmududodają,żegdyMachabeuszebyliwodzami,
bylijacyśsędziowiezpokoleniaJudy,uktórychpozostawałanajwyższawła-
dzarozstrzyganiairozkazywania.nazywałosiętopohebrajskuZa ne drin, po
łaciniesenat,takjakurzymian.Stądjestowo:Lud, któ ry jest w Je ru za lem 
i se nat i Ju da (2 Mch 1,10) itd. Tych więc, gdy herod, który pierwszy
zroduobcychpochodzącosiągnąłkrólestwonaroduŻydowskiego,zniena-
wiściDawi- [87] dowegokrólestwawytępił,wtedyprawdziwiemówisię,że
berłozabrałzpokoleniaJudy.Jeszczeinnirozwiązujątenwęzełtwierdząc,
żetoproroctwoJakubanależypojmowaćjakoprzyrzeczeniewedługprawa
gróźb;któremianowiciepozmianieobyczajówzmieniasię,ijakwyrokna
niniwitówpopokuciezostałuchylony,takrównieżtaobietnicaBożazpowo-
dugrzeszącychsynówJudyzostałazmieniona.Tęmianowiciezasadęwyja-
śnianiazarównogróźbjakobietnicczerpiązezechiela,uktóregoBożagroźba
iobietnicazpowodunawrócenialubodwróceniaobyczajówludzisąuchyla-
ne.(ez33,1-9;zobacz2Krl7,16oraz3Krl9,5oobietnicytronuuczynionej
Dawidowi).

Myzaś,którychzamysłemniejestwrogościgać,albowyganiaćcudze
wyjaśnienia,łatwiejtomiejscezałatwimy,jeżelizpierwszejKsięgiMacha-
bejskiejpojmiemy,iżludŻydówprzekazałdowództwoMachabeuszom,nie
jakowłasneidziedziczne,leczdlazachowaniaprawadobrapowierzonego;
bymianowicieczasowobronililuduizraelskiego,ażpowstaniewiernypro-
rok,alboktoichpouczy,albokogowyglądali,mającegoprzyjśćzpokolenia
Judy.Dlategoberłoniebyłozabieranezpokolenia Judy;zwłaszczaże to
równieżpokolenienatęugodęluduiwyrokprzynajmniejwierzysię,iżod
początkusięzgodziło.

czwartewięcuzasadnieniezjegoutwierdzeniamitymsposobembyłoby
odparte.Tenbowiemdowód,któryKajetanopierana24rozdzialeewangelii
Mateusza,żeautorksięgiMachabeuszówpomyliłsięwwyjaśnieniuproroc-
twaDaniela,któreonodnosidoantiocha,gdyŁukaszprzejrzyścieodniósł
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dowojskarzymian,niemażadnegoznaczenia.Tensambowiemzapismoże
odnosićsięidonabuchodonozoraidoantychrysta.Taknależyonidoantio-
chaidobożkarzymianidoantychrysta.Tazgołarzecz,ponieważniejest
ciemna,niewymaganaszegowyjaśnienia.

Od po wiedź na pią te. natomiastpiąteuzasadnienieodpieramy.nietylko
SynodKartagińskiiinnocenty,leczwiększośćinnychKsięgęMądrościiekle-
zjastykaprzyznałaSalomonowi.KsięgębowiemMądrościpodimieniemSalo-
monaprzytaczaTertullianDe pra escrip tio ni bus ha ere ti co rum; orygenesSu per
[88] epi sto lam ad Roma nos księgaósma;cyprianDe im mor ta li ta te ser mo 
qu ar tus; BazyliCon tra Eunomium księgapiąta;ambrożyIn psal mum Be ati
Im ma cu la ti ser mo octa vus, orazksięgatrzecia Exa me ron rozdział15iczwar-
taksięgaDe fi de rozdział6orazeuzebiuszksięgajedenastaPra epa ra tio nis
evange li cae, rozdział5.SamteżeuzebiuszwksiędzeczwartejEc c le sia sti ca
hi sto ria rozdziale22twierdzi,żehegezyp,ireneusziwszyscystarożytniksię-
gęMądrościprzyznawaliSalomonowi.(TakżeksięgapiątaHi sto ria ec c le sia -
sti ca, rozdział8).Przyznawalinapewno:ewarystwEpi sto la ad epi sco pos
Afri ca nos; feliksiAd omnes epi sco pos Gal liae; feliksiiAd Atha na sium oraz
dopozostałychbiskupówegiptu;epifaniuszwHa ere sis 76 Ano ma eorum;
DamascenwczwartejksiędzeswojejThe olo gia, rozdział18), gdzieJodok
clichtovaeuswieludowodamispierasię,żeksięgataniebyłafilonalecz
Salomona,wczymnajważniejszejestto,żesłowa,któreautorwrozdziale
dziewiątymtejksięgimówiosobie,nieinnemu,niżSalomonowimogąod-
powiadać(Mdr9,7-8).(hilaryIn Psal mum 128; KasjodorIn Psal mum 83 
& 89 & 91)

KsięgęeklezjastykarównieżznakomiciautorzypodimieniemSalomona
przytaczali;Klemensaleksandryjski,wksiędzesiódmejStro ma ta; Grzegorz
znazjanzuwmowieósmej;BazyliwczwartejksiędzeCon tra Eu no mium;
złotousty,czybyłbytoktośinny,wtrzeciejhomiliiIn Mat tha eum opus im -
per fec tum; ambrożyosiódmymrozdzialepierwszegolistudoKoryntian;
hieronimna10rozdziałEc c le sia stes; cyprianAd Ro ga tia num orazwtrzeciej
księdzeAd Qu iri num (rozdział 19) iwpierwszejmowieDe ele emo sy na;
Kasjodornapsalmy55i66oraz93;Grzegorzw10księdzeMo ra lia, (rozdział
14)ipierwszymzagadnieniu,rozdziale1:Non est pu tan da; SykstusiwEpi -
sto la ad omnes fra tres; MarcelinAd Sa lo mo nem epi sco pum; fabianEpi sto la
ad omnes Orien ta les epi sco pos; SykstusiiAd Gra tum; DamazyAd Epi sco -
pos Ita liae; PapieżJanAd Va le rium epi sco pum. ajeżelipotyluitakpowa-
żnychautorachbędziemytwierdzili,żeksięgitesąSalomona,niczegozaiste
niebędzie,czegopowinniśmysięlękać.

Stądnatymczyksięgajesttego,alboinnegopisarza,nietakbardzozależy
katolickiejwierze,bylebywierzono,żeDuchŚwiętyjestautorem.(zobaczto,
cowodparciudowodusiódmegoprzytoczonejestzhieronima).coGrzegorz
wewprowadzeniudoKsięgihioba,rozdział1,uczenieprzekazujeiwyjaśnia.
Boniemaznaczeniajakimpióremkrólnapisałlist,jeżelinaprawdęnapisał.
Stądnicbynieszkodziło,gdybywtejsprawie,któranienależydowiary,
innocenty i SynodKartagiński za ogól- [89] nym zdaniem starożytnych
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postępowali.iniemoglidlategopomylićsięwwyliczeniuksiągkanonicz-
nych,jakożepewnejest,iżtonależydowiary.

Dalej,byśmytedwieodpowiedzipominęli,mamyinnądużoważniejszą,
którązjedenastejksięgieuzebiuszaPra epa ra tio evan ge li ca (rozdział5) wydo-
byłJanDriedona.SkorobowiemSalomon,zgodniezPismem,wypowiedział
trzytysiąceprzypowieści,apieśnipięćtysięcy(3Krl4,32),któreniezostały
zebraneprzezSalomonawjakiśjedenzwój,byliinni,którzyzbieralirozpro-
szonezdaniaSalomona,jakwynikazrozdziału25KsięgiPrzysłów(Prz25,1).

TakaugustynzGubbio(wCom men ta ria su per Ge ne sim), idączarabbim
Mojżeszemitalmudystami,uwierzył,żeksięgiSalomonanapisałizajasz,co
mianowiciejamamzaniepewne;tozaśdowiedzione,żezdaniaksiąg,które
pospoliciezwanesąMądrościowe,zostałyzaistenajpierwwydobytezSalo-
mona,lecznieprzezjednegozebraneautora.StądiJezusSyrachweklezja-
stykuniemówi,żewydał,leczod no wił mą drość z ser ca swe go (Syr50,29).
WiedzącotyminnocentyiSynodKartagińskiwdoskonałysposóbwszystkie
teksięgidaliSalomonowi.iopiątymdowodziepowiedzieliśmytu.

Od po wiedź na szó ste. SzóstezaśuzasadnieniejestKajetana,wzakończe-
niukomentarzydoksiąghistorycznychStaregoTestamentu.Wstydzaś,że
bardzomocnydowódmężaskądinądzdolnegoiuczonego,mężapobożnego
ipodporęnaszejwiary,pustymwymysłemnowegorozróżnieniachcianouda-
remnić,bydoznałcięższejrany,abyuniknąćlżejszej.Skorobowiemmiano
księgika no nicz nej uwszystkichpisarzy,zwyjątkiemjednegoKajetana,bierze
sięzaświętąiBoską,nietylkoniemożnaduchempojąć,lecznawetprzypusz-
czać,żePapieżeiwszystkieSoboryużywaływyrazuinaczej,niżbyłowpo-
wszechnymużytku.

następnieSynodKartagiński,byktośnieprzeinaczył,copodmianempism
kanonicznychpojmuje,wyjaśniłmówiąc:Prócz ksiąg ka no nicz nych, ni cze go
w Ko ście le niech się nie czy ta pod mia nem Pism Bo skich. Pi sma zaś ka no nicz -
ne są, itd.ainnocentypowiada:Te księ gi są przyj mo wa ne do ka no nu Pism
Świę tych. anaSoborzeflorenckim,podnatchnieniemtegosamegoDucha,
[90] wszystkieteksięgi,któreKościółprzyjmujeiczciioktórychprowadzone
jestniniejszeroztrząsanie,twierdzisię,żenapisanesąprzezświętychautorów.

Poza tymjeżeliw tej samejosnowiebyłobyorzekane,żewszystkie te
księgi,bezrobieniażadnychróżnic,sąkanoniczne,śmiesznejest,żemamy
księgi kanoniczne częściowow jednym, częściowow drugim znaczeniu.
ajeżelirazprzyjmiemytorozróżnienie,zpowagiSoborówiPapieżyożad-
nejksiędzeniebędziemogłobyćwiadome,żejestświęta.Boztymsamym
uzasadnieniem, jeśli się spodoba, błędnowiercy powiedzieliby, że każda
zpozostałychksiągniejestkanonicznadlaumacnianiawiary,leczdlawycho-
waniaobyczajów.

Ponieważjestcałkiemniedorzeczne,trzebabyśmyraczejzachowalitoro-
zumowanie,któreKajetanchciałobalić,mąż,jakczęstojużmówiłem,przede
wszystkimwykształconyipobożny,leczktórywustalaniuKsiągŚwiętych
idączanowinkamiimyśląerazma,gdychciałsiętrzymaćcudzychśladów,
własnąskalałsławę.leczoszóstymdowodziedotąd.
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napotwierdzeniezaśłatwomożnaodpowiedzieć,żenietylkoambroży,
leczicyprianAd Pom pe ia num, orazaugustynwksiędzeosiemnastejDe civi -
ta te Dei, (rozdział36),przytaczaświadectwazTrzeciejiczwartejKsięgi
ezdrasza, lecznie jakoprzezDuchaBożegowydane,którymmianowicie
opieraćsięniegodzi.

Od po wiedź na siód me. Wsiódmympodstawowymuzasadnieniuubolewam,
żenietylkoobcy,(ariuszzaprzeczył,żetenlistjestPawła,jakpiszeepifa-
niusz,he re zja 69), lecztakżenasi,(życzliwieczytajcie),popadliwtaknowy,
bymniepowiedziałlekkomyślnypogląd,żeprzeczyli,iżlistdohebrajczy-
kówjestapostołaPawła.lecztymbardziejprzykreto,żejeśliniejestPawła,
natychmiast nie jest kanoniczny.Bo list z niepewnymautoremmożebyć
zpewnościąkanoniczny.czybowiemŁukasz,czyBarnaba,coniektórzy
mniemali, tenlistnapisali,będziekanoniczny.BoiprzezŁukaszaiprzez
BarnabęprzemawiałDuchŚwięty.

leczdorzeczy!SkorobłędnowierczejestwykluczanietegolistuzPisma
Świętego,zpewnościąlekkomyślnejest,bymczegoświęcejniepowiedział,
wątpićoautorzetegolistu,októrymbardzopewnymidowodamipotwierdza
się,żejestnimPaweł.najpierworygeneswpierwszejksiędzeCom men ta -
ria su per Mat tha eum, (rozdział 18), a przytacza goeuzebiuszw szóstej
księdze Ec c le sia sti ca hi sto ria, rzecze: Ja mó wię, iż on naj oczy wi ściej
[91] jest Paw ła apo sto ła, i za wsze wszy scy sta ro żyt ni na si przod ko wie przyj -
mo wa li go od Paw ła Apo sto ła: i po gląd ten aż do nas do tarł, że mo wa jego
jest uło żo na ję zy kiem grec kim, al bo przez Kle men sa, bi sku pa mia sta Rzy mu,
al bo przez Łu ka sza.

TakżeKlemensaleksandryjski,ueuzebiuszawszóstejksiędzeEc c le -
sia sti ca histo ria, (rozdział 11) powiada:Oczy wi ście jest Paw ła, na pi sa ny
bowiem ję zy kiem he braj skim ja ko do He braj czy ków, lecz przez Łu ka sza prze -
ło żo ny na grec ki.

równieżeuzebiuszprzystąpiłdotegozdaniawtrzeciejksiędzeHi sto ria
ec c le sia sti ca, (rozdział37),gdziegdyrzekł,iżKlemens,biskuprzymski,
wliściedorzymianpodimieniemPawłakorzystazeświadectwtegolistu,
zarazdorzuca:Stąd wia do mo, że Apo stoł ten list, ja ko wy sy ła ny He braj czy -
kom, oj czy stą mo wą na pi sał: a jak nie któ rzy prze ka zu ją Łu kasz Ewan ge li sta,
in ni zaś Kle mens, prze tłu ma czył; co i bar dziej praw dzi we jest, po nie waż i styl
li stu Kle men sa jest z nim zgod ny, a my śli obu pism no szą bez wąt pie nia wie le
po do bieństw. Dotądeuzebiusz.awrozdziale3tejżeksięgi:Li stów Paw ła jest
oczy wi ście 14.

Dniamizbraknie,gdybymchciałwyliczyćgreckichpisarzy,którzytenlist
przypisaliPawłowi.niemniej,gdybymwspomniałtakżełacińskich.Pocobo-
wiemprzytoczęatanazegowEpi sto la ad epi sco pos Afri ca nos, orazdrugiej
księdzeDe fi de Tri ni ta tis, (rozdział9)? nacodwunastąksięgęcyrylowego
The sau rus? nacozłotoustegowniemalnieskończonychmiejscach?naco
ignacego?na co ireneusza?na coDamascena?na coanakletaw liście
De or di na tio ne epi sco po rum? nacohyginawEpi sto la ad omnes chri sti -
fi deles? nacoSynodwlaodycei?
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nacowreszcieSobórefeski,(Sobórefeskiwyraźnieuczy,żeświadec-
twemapostoładowodzisię,iżchrystusuczynionyjestNaj wy ższym Ka pła nem
i Apo sto łem naszej wia ry [hbr3,1].PowiedziałemSobórefeski,ponieważ
chociaż to zarządzenie jestcypriana, on jednakprzewodniczyłSoborowi
izatwierdzonezostałoprzezSobór),skorowszyscygreccypisarze,(jakpisze
heronimdoDardana),jednymgłosemwyznają,żetenlistjestapostołaPawła?
Teofilaktzpewnościądziwisiębezwstydowitych,którzysprzeciwiająsię,
żetenlistjestPawła,itwierdzi,iżnieinaczejgrzeszą,niżgdybyprzeczyli,
żechrystusniejestobecnyPawłowi.

acoŁacińscy?Teżmianowiciewyznają.Wyznajeambrożyopsalmie
Beati imma cu la ti; iwksiędzeDe his qui [92] mi ste riis in i tian tur, rozdział8;
nadtoaugustynwdrugiejksiędzeDe do ctri na chri stia na, rozdział8azresz-
tączęsto.równieżGrzegorzwpiątejksiędzeMo ra lia, rozdział3;Gelazy
zSynodemsiedemdziesięciubiskupów;Papieżinnocenty;(Kasjodor,in Psal -
mum 109; adrian, Epi sto la ad Constan ti num et Ire na eum); SynodKartagiń-
ski,Sobórflorencki,Trydencki.nacozatrzymujęsię?Przeztysiącpięćsetlat
KościółczytagopodimieniemPawłaapostoła:aśmiemypodawaćwwątpli-
wośćto,cowszyscyKatolicytylewiekówwsteczbezwahaniautrzymywali?

Pominę,żePiotr,jeślimniebardzopoglądniemyli,świadczy,iżPaweł
napisałlistdohebrajczyków.BożePierwszyPiotranapisanyzostałdohebraj-
czyków,samopozdrowienietakjasnopoucza,iżnawetsamKajetanniemógł
zaprzeczyć.aDrugiPiotradonichtakżenapisanyzostał.rzeczebowiem:
Oto dru gi już ten list pi szę do was (2P3,1).najegozaśkońcuPiotrpowiada
tak:Jak i naj mil szy brat nasz Pa weł do was pi sał, jak to czy ni we wszyst kich
li stach, (2P3,15)itd.Do was, toznaczyhebrajczyków,doktórychpisałPiotr.
Stądzrobiwszyodstępdodaje:Jak i we wszyst kich li stach (2P3,16); byśjasno
pojął,coPawełdohebrajczykówpisałocierpliwościizbawieniuchrystusa,
tosamoiwinnychlistach.niemawięcpowodu,dlaktóregoktośwątpiłby
oautorzetegolistu.

Jednakhieronimwątpi.Pewnie,takjakzwątpił,niemógłdlategotejnaszej
pewnejiniewątpliwejwiaryrozbieżnąuczynić.leczprzeczymy,żehieronim
wtymmiejscumarozbieżnezdania,conanimjaknajbłędniejsięmaluje.Byśmy
bowiemmilczeniempominęliniezliczonemiejsca,wktórychhieronimprzy-
taczaztegolistuświadectwapodimieniemPawła;byśmyitotakżezataili,
żeDe vi ris il lu stri bus podPawłem,gdyprzytoczyłodmiennypoglądniektó-
rych,odpieraichdowody:zaistenajjaśniejszymświadkiemhieronimowego
poglądujesttomiejsce,któreznajdujesięwliściedoDardanaDe ter ra pro -
mis sio nis, wtesłowa:Na czy nie wy bra ne (Dz9,15) mó wi do He braj czy ków:
Wia rą ten, co na zwa ny zo stał Abra ha mem, (hbr11,8) itd.I nie uszło mej uwagi,
że prze wrot ność Ży dów nie przy ję ła tych świa dectw. To trze ba na szym po wie -
dzieć, że ten List, któ ry ma ty tuł Do He braj czy ków, nie tyl ko przez Kościo ły
Wscho du, lecz wstecz przez wszyst kich pi sa rzy grec kie go ję zy ka, ja ko Paw ła
Apo sto ła [93] jest przyj mo wa ny; i nie ma zna cze nia czyj jest, sko ro jest mę ża
Ko ścio ła i co dzien nie czczo ny jest czy ta niem Ko ścio łów. A je że li zwy czaj Łacin -
ni ków nie przyj mu je go do pism ka no nicz nych, to i Ko ścio ły Gre ków tą sa mą
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wol no ścią nie przyj mu ją Apo ka lip sy Ja na; a jed nak my przyj mu je my obo je,
nie idąc za zwy cza jem te go cza su, lecz za po wa gą daw nych pi sa rzy, któ rzy po -
słu gu ją się świa dec twa mi oboj ga, nie jak cza sem zwy kli czy nić z apo kry fa mi,
lecz ja ko ka no nicz ny mi i ko ściel ny mi. Dotądhieronim.aIn Epi sto lam ad
Titum (rozdział2)powiada:Czy taj List Paw ła Apo sto ła do He braj czy ków, albo
za czyj kol wiek in ny go uwa żasz, po nie waż już jest przy ję ty do Ko ściel nych.

napierwszewięcrozumowanie,ponieważwpowtórzeniuDe pa eni ten tia
dokładniezaisteistarannieowemiejscaapostolskiezostaływyjaśnione,nie
materazkoniecznościodpowiadać.

nadrugietrzebaodpowiedziećitowtejkolejności,wjakiejwbrewustalo-
nejprawdziezostałyprzedłożoneposzczególneczęścizarzutu.Boto,cozarzu-
całapierwszaczęść,łatwosięodpiera,ponieważmogłosięzdarzyć,iżtłumacz
zostawiłzaistewtekściewyrazyhebrajskie,lecz,cozwykłosięzdarzać,na
marginesiedodanyzostałprzekład,którypotemprzepisywaczwłączyłdo
tekstu. co i uMateusza byćmoże zachodzi w owych słowach: Eli, Eli, 
(Mt27,46)itd.

Żezaśto,comożejakiśtłumaczdołączyłnamarginesie,zwinyprzepisy-
waczyniekiedywłączanejestdotekstu,słuszniezauważyłMikołajzlirydo
2Krl8;tebowiemsłowa:Z któ rej uczy nił Sa lo mon wszyst kie na czy nia zło te
w świą ty ni, mo rze mie dzia ne i słu py, i na czy nia mie dzia ne i oł tarz (1Krn
18,8.11),wiadomo,żewtensposóbidorzuconeiwłączonezostały.

Mogłowyniknąćiztegopowodu,żeapostołalboewangelista,piszącpo
hebrajskudorzuciłprzekładniektórychwyrazów,ponieważuŻydówbyły
pewnesłowachaldejskiealbosyryjskie,któremogłybyćstosownieprzełożone
najęzykhebrajski;jakGol go tha (J19,17) orazEph phe ta (Mk7,34).(J19,17)
zdajesiętwierdzić,żewyrazjesthebrajski.leczponieważwyrazychaldej-
skiebyłydlahebrajczykówjakbywłasne,dlategoewangelistapowiedział:
Po hebrajsku zaś Golgota. Takjakbymjapowiedział,apohiszpańsku:Iau ali.
atenwyraznapewnojestpunicki,przezhiszpanówużywanynadzika).

otodwapowody,dlaktórychponownieówdowódKajetanamożnaode-
przeć,abynawet,żeKsięgarodzaju[94] zostałanapisanajęzykiemhebraj-
skim,Kajetanniemyślał.Boczytasiętam,żerachelnazwałaimięsynaswego
Be no ni, to jest syn bole ści mo jej; imięzaśnadanemuprzezojcaBe mia min, 
to jest syn pra wi cy (rdz35,18);awKsiędzeWyjścia:Bo jest Fa ze (to jest
przej ście) Pań skie (Wj12,11).

niechodpowiedząnamci,którzyzpodobnąprzebiegłościąchcązrobić
namkłopot,achociażniezdołali,mytrzecipowóddostarczmy.Sąmianowi-
cienazwyzłożonezwieluprostych,któreczasemwzłożeniupozostająnie-
naruszone,czasemzniekształcone;niebędzienicodrzeczy,jeżelizechcęje
wyjaśnić innymi słowami, tym samym również językiem, że na przykład
powiem:De ico la tłumaczysię:czcicielBoga; Pater fa mi lias, tojestzarządca
domuirodzic.TomogłozajśćwimionachBe no ni orazMel chi ze dech.

aleidotegonieuciekajmysięjakdoołtarza.Tenpowódjestzasadniczy
iprawdziwy,żetłumaczmógłtouczynićwłasnymprawem,gdymianowicie
byłokonieczne,żebywyrazyhebrajskiepozostały.Jeżelibowiemtłumacz
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przełożyłby:Bo że mój, Bo że mój, cze muś mnie opu ścił? Łacinnicyniepojęli-
by,dlaczegoświadkowiemówili:On Elia sza wo ła (Mt27,46).Dlategozmu-
szonyzachowaćwyrazyhebrajskie,dodałichprzekład,comógłteżuczynić,
hebrajskichwyrazówniezachowując.zpewnościąwjęzykuhebrajskimroz-
dział35Księgirodzajuirozdział12KsięgiWyjścianiemaprzekładuimion,
lecztłumaczdorzuciłzeswojegojęzyka.

ajeżelizarzucisz,żetacząstkaniejestPismemŚwiętym,jeślitojestpraw-
dziwe,jakożewyszłazpracownitłumacza,najpierwjestzgodanawniosek.
Potemprzeczysiętemuwnioskowi,żejeślipochodziodtłumacza,jestpoza
PismemŚwiętym:bocząstka,którawprzekładziePismaŚwiętegododawana
jestdlazachowaniaalbostosowności,albopojmowania,niejestuważanaza
obcąPismuŚwiętemu.

StądhieronimwkomentarzachlistudoGalatów(4,6 Ab ba, Oj cze)powia-
da:Ten zwy czaj Pi smo Świę te za cho wu je na wie lu miej scach, że wy raz he braj -
ski kła dzie z je go wła snym prze kła dem; syn Ty me usza, Bar ty me usz (Mk10,46);
Aser, bogactwa; Ta bi ta, co (po grec ku) zna czy Do rkas (Dz9,36) i Me sech. oto
hieronimPismemŚwiętymzwietakżetęcząstkę,októrej,żedodałjątłumacz
[95] wiadomo.itochybanajbardziejmamiejscewliściedohebrajczyków;
któregotłumaczembyłŁukasz,alboKlemens.Żetodokonałosięzażycia
inaoczachapostoła,wydajesiębliższeprawdzierzeczy.rzekłbym,iżto
prawda,gdybynieto,żewsprawieprzypuszczalnejodpowiadamipowścią-
gliwośćakademii.Pierwszywięcówpowódniepowiniennaswzruszać,
byśmywierzyli,żetenlistniezostałnapisanypohebrajsku.

aleidrugipowódniewzrusza;tensambowiemgodziłbywapostoła,który
wksiędzeDziejówapostolskich(13,41)przemawiającdoŻydówprzytacza
PismoStaregoTestamentuzgodniezprzekłademSeptuaginty(ha1,5).Przeto
tłumacz,alboŁukasz,alboKlemens,chociażPawełdohebrajczykówprze-
mawiał po hebrajsku,wolał raczej przytoczyć Przekład Siedemdziesięciu
Tłumaczy,byGrekównowościąpismanieniepokoić.ztegoteżpowoduapo-
stołpiszącdorzymian(1,17)korzystazeświadectwahabakuka(2,4)według
przekładuSeptuaginty, byrzymskimuszomnie przynosić niezwyczajnej
mowy:jakpiszehieronimwkomentarzachdo(rozdziału2)habakuka.

Jużzaśontrzecipowód,którywostatniejczęścitegorozumowanianam
sięprzeciwstawia,jestżaden.Słyszałemzaisteodhebrajczyka,któremuhe-
brajczycyawiniońscyopowiadalipoczątkiswoichludzi,żetenlisthebrajski
orazewangeliaMateuszajeszczedziśistnieją.lecznajprawdopodobniejzda-
rzyłosięstaraniemŻydów,żetenŻydchciałnaswyśmiać,alboteżzprzekła-
du jakiegośhebrajczykamają oni teraz hebrajski list Pawła i ewangelię
Mateusza,aprawdziwaewangeliaMateuszadlahebrajczykówilistPawła
dohebrajczykówzaginęły.(PrzedkilkulatySebastianMünsterdałewange-
lięMateuszahebrajskąiprzekładjejnajęzykłaciński).

natrzecierozumowanie,wktórymteżotochodzi,byniewierzono,iż
Paweł jest autorem tego listu, najpierw odpowiada się, że to świadectwo
wznaczeniudosłownymodnosisiędochrystusa.nieprzeszkadza,żeznacze-
niedosłownenależytakżedoSalomona,gdyżtosamopismozawierawiele
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dosłownychznaczeńrazem,jakprzekazałŚwiętyTomasz(częśći,zagadnie-
nie1,artykuł10),aprzednimŚwiętyaugustyn(trzeciaksięgaDe do ctri na
Chri stia na, rozdział27orazdwunastaksięgaCon fes sio nes, rozdziały26,31
i32).JakwięcpodimieniemDawidachrystusczasemjestdosłownieozna-
czany,naprzykładez34,23I wzbu dzę nad ni mi pa ste rza jed ne go, słu gę mego
Da wi da; oraz[96] Jr30,9Bę dą słu żyć Pa nu, Bo gu swe mu, i Da wi do wi, królo -
wi swe mu, itd.,takiprzezimięSalomonaPismowtymmiejscuoznaczyło
chrystusaPana.Bynamtonieumknęło,dorzucił:Utwier dzę sto li cę kró le stwa
je go aż na wie ki (2Krl7,13).

couŁukaszaaniołodniósłdochrystusajestbardziejznane,niżbymusiało
byćwyjaśniane,powiada:Bę dzie zwa ny Sy nem Naj wy ższe go: i da mu Pan Bóg
sto li cę Dawi da (Łk1,32).Dalejaugustyn(De uni ta te ec c le siae, rozdział8)
Mówi,żechociażPsalm71zatytułowanyjestNa Sa lo mo na, Żydzijednaknie-
zwyciężeniebronią,iżjestochrystusie,bowielewnimzostałopowiedziane,
żedoSalomonaniemożesięodnosić.Tensamzaistepowódzmusza,byśmy
oPsalmie44tosamomyśleli.

następnie,gdybyPawełużywałtegoświadectwawznaczeniuprzenośnym,
nieuczyniłbyniczegoobcegoswemuzwyczajowi,boczęstozresztą,anajbar-
dziejwPierwszymliściedoKoryntian(rozdział9)dowodziwznaczeniuprze-
nośnym.czyminnymbowiemjestzduchowegoznaczeniawysnuwaćdowód
pewnyiskuteczny,czemuaugustyn(Ad Vin cen tium Do na ti stam epi sto la 48),
Dionizy(In Epi sto lam ad Ti tum), ihieronim(In 13 Mat tha ei ca put) przeczy-
li,aczyminnymwyprowadzaćstąddowódprawdopodobny,czegozaistenikt
uczonyzaprzeczyćniemoże.

Żebowiemmówcydodowodówpewnychisprawdzonychdołączająpraw-
dopodobne,torobitakżeapostoł.Mógłzaśuczynićtotymstosowniejibar-
dziej stanowczo w tymmiejscu,gdziehebrajczycypojmowali, żecoBóg
przyrzekłDawidowiwSalomonie,masiędopełnićwchrystusie.Pojmowali
zaśto,pouczaniczęstotymisamymiŚwiętymiPismami,jakwidaćzproroctw:
Micheasza4(,2-3)orazDaniela7(,13-14).

naczwarterozumowanienietrzebabyłobyodpowiadać,gdybymowaPaw-
łabyłazgrabniejpodzielonaczłonemiprzecinkiem.odczytwięcpowinien
byćtaki:Ona gdy za czę ła być gło szo na przez Pa na przez tych co usły sze li
umoc nio na w nas zo sta ła; abytesłowa:Przez tych, co usły sze li (hbr2,3)nie
do następującego imiesłowu, lecz do poprzedzającego bezokolicznika się
odnosiły.leczkomutosięniepodoba,tenniechmatakąodpowiedź.Tegoco
Pawełmówi:umoc nio na w nas zo sta ła, nieodnosiszczególniedosiebie,lecz
ogólniedoŻydów,jakpouczaGlos sa in ter li ne aris. Prócztego,żePawełnie
mówi,iżonodtych,którzyusłyszeli,otrzymałnaukę,leczpotwierdzenie
zbawienia:otrzymałbowiemodnichiSakramenta,[97] ipotwierdzenienauki,
zarównoponieważananiaszpo wie dział mu co mu czy nić wy pad nie (Dz9,6),
jakponieważwstąpiłdoapostołów-poprzedników(Ga2,1-21),by snać nada -
rem nie nie biegł (Ga2,2)itd.

napiątezaśrozumowanieodpowiedziećtrzebawtensposób:nazwaTesta-
mentuŁacinnikówczasemoznaczaugodęiobietnicę,jakpisałhieronim:
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In Je re miae rozdział 31,1-40oraz In Ma la chiae rozdział 2,1-9; a później
uczeniewyjaśniłinnocentyDe ce le bra tio ne Mis sae, wrozdzialeCum Marthae.
Przekazał,żedotegoznaczenianależyprzyjąć,comówisięwkanonie:To jest
kie lich no we go i wiecz ne go Przy mie rza, toznaczynowejiwiecznejobietni-
cy;itotakżezlistudohebrajczyków:Jest po śred ni kiem no we go Te sta mentu,
że by ci, co są we zwa ni, po sie dli obie ca ne so bie dzie dzic two wiecz ne (hbr9,15).
Totakżejestpewne,żeuGrekówwyrazδιαθήκηczasemoznaczaściśletesta-
ment, a niekiedy ugodę, przymierze i obietnicę, jak dowodzi Bubaeus
wkomentarzachdotrzeciegorozdziałuDziejówapostolskich.Wtymostat-
nim znaczeniu wyraz διαθήκη użyty jest w dziewiątym rozdziale Księgi
rodzaju,Psalmach:54i88oraz105.

równieżhebrajskiwyrazBe rith, któryzawartyjestwKsiędzeWyjścia24,
orazJeremiasza31,chociażczęstougodęiprzymierzeoznacza,czasemjed-
naknaginanyjestdoznaczeniatestamentu.Boihieronimwksiędzezacha-
riasza,rozdział9iobjaśniającPsalm44wyrazBe rith przekładajakotestament.
cowięcej,chociażakwilawyraztenzawszeprzekładajakougodę,jednak
Siedemdziesięciuzazwyczajjakotestament,jakświadczyhieronimIn 2 caput
Ma la chiae.zhebrajskimwięcmianemmógłPawełzwyczajemmówcówigrać,
inaginaćwyrazodwłaściwegoznaczeniadoniewłaściwego:tosamomógłby
czynićjeślibymówiłpogrecku,albopołacinie.itotymbardziej,żedoku-
mentprzezzdrowychpodpisany,zwiesiętestamentem;chociażpotemkody-
cylemcośzostałozmienione,acośwprowadzone,albonawetwszystkozgoła,
coraztestamentemzostałozabezpieczone,przedawniłosię.Dlategoistaryów
zapis, testament,podpisanyzostałzaisteprzezżyjącego:leczotwartygdy
chrystusumierał,jakdowodzirozdartazasłona,orazuchylonyprzezPrawo
ewangeliczne, jakprzezkodycyl.Wydajemi się, żepojął tolaktancjusz
De ve ra sa pien tia (rozdział20).

nicwięcnieprzeszkadza,by[98]KsięgęWyjściamówiącąoStarymPrzy-
mierzu,przytaczałPaweł,mówiącrównieżoTestamencie.owszem,stosow-
nyjestdowód,żebydoskonałyTestament,mianowicienowy,potwierdzony
zostałkrwiąiśmierciąTestatora;ponieważówniedoskonałyStaryniebezkrwi
zostałumocniony,byfiguraodpowiadałafigurowanemu.itamianowicieodpo-
wiedźczynizadośćdowodowiKajetana;chociażnazwahebrajskanieozna-
czaściśletestamentu,lecztylkoprzymierze;czegoihieronimorozdziale31
Jeremiaszaiuczenihebrajscydowodzą.

naostatniezaśrozumowanieodpowiadatensam,któryprzedłożył:wszyst-
kichtychtrojebyłowarce,jakmówiPaweł,leczurnailaskawiszączewnątrz,
z boku, tablice zaśwewnątrz, jakmowawTrzeciejKsiędzeKrólewskiej
(8,3-11).znówteż,możepotychSalomonowychczasach,kapłanipragnąc
bylaskaimannapodbardziejtajnąibezpiecznąbyłystrażą,włożylijedo
arkiztablicami.Pawełbyłświadomytejsprawy;tomynieznamytradycji
hebrajczyków.Teofilakt In Epi sto lam ad He bra eos, rozdział 9, twierdzi,
żePaweł,doskonalewyuczonywsprawachżydowskich,miałtozprzekazu
Gamaliela,idzisiajstronnictwofaryzeuszyzgadzasię,żetakbyło.Pierwszy
otymsamymniemalpouczałzłotoustywhomilii18.
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osiódmymwięcuzasadnieniuidołączonychdońrozumowaniachdość
zostałopowiedziane.Boczegoztychsłów:Ry chlej zaś zo ba czę was (hbr
13,23)dowodziKajetan,wydajesięobce rozumowi;żepoodwołaniusię
docesarza,PawełobiecujeoddaćsięŻydom,taksłabejest,żewstydmówić,
acóżdopieroodpierać.

Od po wiedź na ósme. Wósmymzaśgłównymuzasadnieniu,którymwyka-
zuje sięczwartywniosek,Kajetanwprawdzienieprzeczy,żelist Jakuba
jestkanoniczny,lecztwierdzi,żeautorjestniepewny.erazmdodaje,żenie
smakujeonpowagąapostolską.

leczskoro(orygeneswdrugiejHo mi lia in Le vi ti cum), hieronimDe vi ris
il lu stri bus, PapieżUrbanwliścieDe com mu ni vi ta, aleksanderVodPiotra
wEpi sto la ad omnes epi sco pos,anakletwliścieDe op pres sio ne epi sco porum,
MarceliPapieżdobiskupówprowincjiantiocheńskiej,GelazyzSynodem
siedemdziesięciu,innocentyi,SynodMilewitański,rozdział7,Synodlaody-
cejski,Kartagiński,Sobórflorencki,Trydencki, tenlist Jakubaapostoła,
stwierdzili,powiadam,żejestJakubaapostoła,[99] apotwierdzatozwyczaj
Kościołapowszechnego,lekkomyślnejest,bymnierzekłbłędne,chciećosła-
bićpewnośćtegolistualboprzezniepewnegoautora,albozesposobupozdro-
wienia;itodowodemsłabszymniżbyśmynańmusieliodpowiadać.

Od po wiedź na dzie wią te. nadziewiąteuzasadnienieodpowiadamtak.Błęd-
nejest,bymnierzekłbłędnowiercze,przeczyć,iżtendrugilistjestPiotraapo-
stoła.Sprzeciwiasiębowiemnajpierwwszystkimświętym,następnieinno-
centemuiGelazemu,prócztegoSynodomlaodycejskiemu.Kartagińskiemu,
Soboromflorenckiemu,Trydenckiemu,wreszciezwyczajowiKościołaKato-
lickiego,któryczytagowUroczystośćPrzemienieniapodimieniemPiotra
apostoła.

zawierałobyteżcośbłędnego,gdybyPiotrapostołniebyłjegoautorem.
Bochociażdowódzpozdrowieniategolistumożnabypodważyć,żeprzez
jakiegośfałszerzazostałoonododane,jednaktego,cowpierwszymrozdzia-
letegolistusięczytawżadensposóbniemożnapodważyć.Powiada:My
słysze li śmy ten głos, przy nie sio ny z nie ba, gdy by li śmy z nim na gó rze świę tej
(2P1,18).JeżeliwięcPiotrniepisałlistu,(JanowialboJakubowiprzyznać,
jawnąjestgłupotą),listzawierabłąd,cojestbłędnowiercze.

Dowódzaśten,któryporuszyłerazma,anawetwiększośćprzedhieroni-
mem,jakmówionDe vi ris il lu stri bus oPiotrze,słabyjest,skorotemusame-
mupisarzowiczęstozdarzasięnie tylko inne, lecznawet tosamozdanie
wróżnypisaćsposób.co,byśmyinnychpominęli,możnazobaczyćuŚwię-
tegoGrzegorza,któregolistygdybyśporównałzinnymijegodziełami,sądził-
byśzodmiennegosposobumówienia,żeprzezinnegoautorazostałynapisane.

(KlemensaleksandryjskiwsiódmejksiędzeStro ma ta przekazuje,żetłu-
maczemPiotrabyłGlaucjan).hieronimjednak(Su per epi sto lam ad Cy pria -
num etSu per epi sto lam ad He di biam) wzagadnieniu11Ad He di biam inaczej
odpowiada,twierdząc:Dwa li sty, któ re na zy wa ne są Pio tra, ró żnią się sty lem
i cha rak te rem oraz bu do wą wy ra zów, z cze go poj mu je my, że Piotr z ko niecz -
no ści rze czy po słu żył się ró żny mi tłu ma cza mi. otohieronimzniepodobnego
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styluniewnioskujeoróżnychautorach,leczoróżnychtłumaczach.aposto-
łowiebowiemwobcymjęzykuwolelipisaćprzeztłumaczy,niżnadużywać
darujęzyków,któryprzyjęliniedlawytwornościizbytku,lecznakonieczne
potrzeby.inieumykami,żeerazmprzekręcatenurywekhieronima,lecz
czynitoswoimzwyczajem,żebywszystkozamieszaćdlaswejprzyjemności.

[100] Od po wiedź na dzie sią te. zpowodudziesiątegouzasadnieniaerazm
iKajetanprzeczą,żedwaostatnielistysąJanaewangelisty.zdanietojanie
tylkozalekkomyślne,lecznawetzabłędnebymuważał.Bojeżelitwierdzi
się,żesąJananazwiskiemStarszego,niesązaistekanoniczne.niktbowiem
Janastarszegonieuważałzaautoraświętego.Sązaśniewątpliwielistamikano-
nicznymi,jakwyżejprzeznaszostałoudowodnione:niesąwięcJanastar-
szego,leczewangelisty.

Świadcząto:orygenesnaPsalm1,ueuzebiuszawszóstejksiędzeEc c le -
sia sti ca hi sto ria, rozdział18,KlemenswdrugiejksiędzeStro ma ta, Damascen
w czwartej księdze, izydor w szóstej Ety mo lo giae, augustyn w drugiej
De do ctri na Chri stia na, hieronimAd Eva grium (cic,Dystynkcja93,kanon
24, friedberg 1[1955]327-329), innocenty i, Gelazy, Synod laodycejski,
Kartagiński,Sobórflorencki,Trydencki.awczasiewielkanocnymKościół
PowszechnydwatelistyczytaludowipodimieniemJanaapostoła.Kościo-
łowizaś,Synodomidawnymświętymbezpieczniejsiępowierzamy,niżtym
początkującymautorom,którychdowodzenie,ponieważjestsłabe,innego
odparcianiewymaga.

Od po wiedź na je de na ste. Jedenastezaśuzasadnienieniegodnebyłobyuj-
mowaniawliczbieinnych,gdybyzjegopowoduKajetannietwierdził,żeten
listmamniejsząpowagę,niżinne,któresązpewnościąPismaŚwiętego.nie
odważasiębowiempowagitegolistuwyraźniezaprzeczyć,byniewziąćna
siebiezawiści,albozbrodni.Skorozaśhieronimtwierdzi,żezasłużyłjużna
powagęprzezstarożytnośćorazużywanieijestzaliczanydokanonicznych,ja
siędziwię,dlaczegoKajetanpogląduinnychniepoddałcenzurzehieronima,
któregouważał,żetrzebamiećzapewneprawidłoKsiągŚwiętych.Twierdze-
niewięcKajetanawtymmiejscujestniebezpiecznejeślizachowasięmoc
porównania,rzecze:Jest mniej szej po wa gi od tych, któ re są na pew no Pi smem
Świę tym. awięcniejestnapewnoPismemŚwiętym,cojestbłędne.

Jednakniektórzyprzedhieronimemnieuznawalitegolistu.Przyznaję,lecz
dośćdużoprzedhieronimembyłospornych,któreobecniepodawaćwwątpli-
wośćbyłobybłędnowierstwem.aleprzytaczaksięgęapokryficzną.Byćmoże
apokryfuuhebrajczykówniebyło.Gdybybył,jakhieronimowiiwieluin-
nymsiępo- [101] doba,nicdziwnego,jeśliprzytaczanyjestprzezapostoła
Judę;podczasgdyPawełprzytaczaświadectwazarata(Dz17,28),Menandra
(1Kor15,33),epimenidesa(Tt1,12),pogańskichiświeckichpoetów.zobacz
hieronima,In Epi sto lam ad Ephe sios, rozdział5orazAd Ti tum, rozdział1.

leczKajetanodpieratęodpowiedźmówiąc:Nie od rze czy ten list przez
wie lu zo stał od rzu co ny, bo cho ciaż przy ta czać apo kry fy du żo bar dziej wol no
niż po etów, po wa dze jed nak Pi sma Świę te go ubli ża, by pro roc two apo kry ficzne
wpro wa dza ne by ło ja ko pro roc two szcze re i bez względ ne. Tyleon.
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leczczyminnymjest,żecałaksięgajestapokryficzna,cotwierdzihiero-
nim,ponieważmianowiciecośwtejksiędzebyłobyzawarte,cobyłobydwu-
znaczne;aczyminnym,żetenurywek,któryJudaprzytoczyłjestapokryficz-
ny;czegoanihieronim,aniinnyspośródkatolikówniepowiedział.Bocho-
ciażzinnegomiejscaniemielibyśmy,żetojestproroctwo,topowagaJudy
wystarcza,byśmywiedzieli,żeono jaknajbardziejprawdziwieodDucha
Świętegozaistniało;jakwierzymy,żetesłowa:Szczę śli wiej jest da wać, ani -
że li brać (Dz20,35)sąJezusachrystusa,ponieważpowiedziałtoPaweł.lecz
głupijestemja,żetegorodzajudowodzeniausiłujęodeprzeć.

Od po wiedź na dwu na ste. naostatnieuzasadnienie,gdzieprzedłożonesąprzy-
puszczeniaerazmailutra,byosłabićpowagęapokalipsy,potymcopowiedzie-
liśmyniebyłobytrzebaodpowiadać;wystarczytylkonapomniećuczniów.Jasne
bowiemprzebiegamy,byśmywmrocznychzwlekali,afranciszekTitelmann
wtejdziedziniebardzostaranniepracowałiwydałosobnyspór,gdzieczytelnik
możeszukaćtego,cowydajesię,iżbrakujetejnaszejodpowiedzi.Borozum
domagasię,byśmytemudrugiemusporowikiedyśpołożylikres.

RozdziałXII.

Gdzieprzedkładasięuzasadnieniatych,którzychcąradzić
ucieczkędoźródełhebrajskiegoigreckiego,

wpojmowaniuPismŚwiętych.

(Trze ci spór).

Wtrzecimzaśzagadnieniujestwielkaniezgodaijeżelijejsięnierozstrzy-
gnie,koniecznejest,byśmyobracalisięwnajwyższymbłędzieinie-

znajomościnajwiększychspraw:czywpojmowaniuPismŚwiętychnależy
sięuciekaćdoźródłahebrajskiegoigreckiego,czyraczejsamowydanieła-
cińskie[102] jesttakwielkiejpowagi,żeniezawisłoodzapisuoryginalnego,
aninietrzebagowedługniegopoprawiaćczywygładzać.

Pierw sze uza sad nie nie. Pierwszazaśczęśćtegosporuzalecanajestprzede
wszystkimświadectwemŚwiętegohieronima,którywksiędzeprzeciwhel-
widiuszowiwydajesiępierwszymgłosicielemtegotwierdzenia,możenajbar-
dziejdlatego,żeuważasię,iżnurtźródłapłyniedużoczystszyniżstrugi.

Tenże równieżwEpi sto la ad Mar cel lam, (ostatni list drugiego tomu),
którego początek brzmi: Post prio rem>, gdy przyznaje, że coś poprawił
wpospolitymwydaniuewangelii(Wulgata)iłacinęprzywołałdopierwo-
wzorugreckiego,gardzącswoimiprzeciwnikami,powiada:Je śli nie po do ba
się nurt naj czyst sze go źró dła, niech pi ją błot ni ste stru żki, a sta ran ność, z ja ką
po zna li ga je pta ków i to pie le musz li, niech do rzu cą w czy ta niu Pism.

Tosamopotwierdza owyrazieHo san na, wEpi sto la ad Da ma sum, (wpią-
tymtomie),którejpoczątekbrzmi:Mul ti> orazwkomentarzachdozacharia-
sza(rozdziałósmy),mówiąc:Zmu sze ni je ste śmy ucie kać się do He braj czy ków
i praw dzi wą wie dzę czer pać ra czej ze źró dła niż ze stru żek, mia no wi cie jak
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rów nież Cy ce ron mó wi De Ora to re: Tę pe go umy słu jest na śla do wać stru żki, 
a źró deł rze czy nie wi dzieć. awEpi sto la ad Vi ta lem poucza,żezwykłuciekać
siędohebrajskiejprawdy,jakoobronyizamku.

Dru gie uza sad nie nie. Tudodaj świadectwoaugustynazdrugiejksięgi
De do ctri na Chri stia na, rozdział15orazosiemnastejDe ci vi ta te Dei,(cic,
Dystynkcja9,rozdział6:Ut ve te rum, zobacz:a.friedberg,cic1[1955]17).
Wtychmiejscachpodpisujesiępodzdaniemhieronima.PozatymDamazy
skłoniłhieronima,bynowyTestamentsprowadziłdogreckiejprawdy,jak
hieronimtosamoświadczywprzedmowieSu per qu atu or Evan ge lia. Tego
zaśDamazynienakazałby,gdybyniewiedział,żeprawdynowegoTestamen-
tutrzebaszukaćwgreckimźródle.

Trze cie uza sad nie nie. Takżesamhieronimczęstowkomentarzachkarci
dawnegotłumacza,jakożetłumaczącczęstosięmylił.niejestwięckoniecz-
newierzyćdawnemuwydaniułacińskiemu,chybażehieronimachcemyoska-
rżyćozłąwolę,jeżeliumyślnie,alboonieznajomość,jeżeliniewiedząc,gani
to,cozostałodobrzeprzetłumaczone.Gdzieindziejwięc,niżwwydaniułaciń-
skim,należyszukaćpojmowaniaPismaŚwiętego.

acóż,żeWawrzyniecfaber,erazm,[103] eugubiniwieluinnychmłod-
szychzdająsięganićzesłusznychpowodówstaregotłumacza:toospałość,
toniedbalstwo,toniedoświadczenie,toprzesąd?Brakjednakzamiaruoma-
wianiawszystkichuzasadnieńtych,którzyzwykliganićłacińskiewydanie,
którymposługuje sięKościół.naodparciebowiem tychuzasadnień inny
czasitrudnależypoświęcić.Tetylkozarzutyprzytoczymy,którymidawne
wydanieoskarżająobłąd.

najpierwzaśmówią,żełacińskitłumaczostatniegorozdziałuKsięgiliczb
(36,1-13)oddałznaczeniesprzecznenietylkozprawdąhebrajskiego,alenawet
z całym Pismem Świętym. Jego bowiemwydaniema jasne przykazanie,
byżadenmążniepojmowałżony,jaktylkozeswojegopokoleniairodu;ani
żadnaniewiastaniepoślubiałamężainnegopokoleniairodu.

TozaśtakdalekiejestwierzePisma,żenicniemożemubyćbardziejprze-
ciwne.PierwszymianowicieMojżesztozaniedbałinigdyonniepojąłżony
zeswegopokolenia.aaronpojąłzażonęelżbietęzpokoleniaJudy(Wj6,23).
SiostrakrólaJudywyszłazaarcykapłanaJojadę(2Krn22,10-12,oraz4Krl
11,2-12).elżbieta,będączcórekaarona,byłakrewnąbłogosławionejMaryi,
którabezwątpieniabyłazpokoleniaDawida.DawidpojąłMichol,córkęSau-
la z pokolenia Beniamina. Jedenaście pokoleń nie prawo, lecz przysięgę
zmyślają,abycórekswoichBeniaminitomnieoddawać,podczasgdyjednak
ci,którzynieprzysięgli, jaknajbardziejotwarciepopisująsię,żeżadnym
prawemniesąpowściągani(Sdz21,1-24).Dodatkowewięcjest,nieprawe
ibłędne,cooddanezostałowyłączniepowagątłumacza.

następnieMicheasza5,2dawnyprzekładłacińskimawtensposób:A ty
Be tle jem Efra ta, ma lut kie je steś mię dzy ty sią ca mi judz ki mi; z cie bie mi wyjdzie,
itd.aMateusz2,6wcałkiemodwrotnymznaczeniutesamesłowaprzytoczył,
mówiąc:I ty Be tle jem, zie mio Judz ka! Z żad nej mia ry nie je steś naj po dlej sze.
PrócztegoPsalm7,12wnaszymprzekładziema:Za li się gnie wa na ka żdy
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dzień? Gdzieprawdahebrajskamaodwrotneznaczenie,zczymhieronim
całkowiciesięzgadza.

Spiera się także Kalwin, że urywek Koheleta 9,1 Nie wie czło wiek, 
czy jest mi ło ści, czy nie na wi ści go dzien, błędniezostałprzeztłumaczaodda-
ny,ibłędnejestznaczenietłumacza,skorowiększość[104] wie,iżsągodni
nienawiści,aniewieluwiedziało,żesągodnimiłości.

asątacy,którzyprzekonanisą,iżtłumaczewangeliiMateusza24,27podał
błędnyodczyt,gdyzamiastful gor (blask) podałful gur (błyskawica),która
zaisteniesięgaodwschodudozachodu,leczblasksłońcasięga.

Takżeinatonastają,coprzełożyłtłumaczwJon4,6-10,żePanzgotował
bluszcz,abybyłcieniemnadgłowąJonaszaitd.skorowedługsamegohiero-
nimaki ka ion niejestbluszczem,anidynią,leczjakimśrodzajemkrzewu,nie-
znanymŁacinnikomiGrekom,któryswojskibyłSyryjczykom.awięcBóg
niezgotowałbluszczuiJonaszniezasnąłwcieniubluszczu,cobłędnieprze-
łożyłtłumacz.

Czwar te uza sad nie nie. nadto,jeżelimamybyćoddaniprzekładowidaw-
negotłumaczałacińskiego,będziemyzmuszeniprzyjąćdziejezuzanny(Dn
13,1-64),atakżeopowieśćoBeluiosmoku(Dn14,1-42),którąhieronim
zwiebaśnią,ponieważhebrajskaprawdajejniema,iniedodałbyjejdoŚwię-
tychKsiąg,jaksammówi,(wewstępachdoDanielaihabakuka),gdybypro-
staczkomniezdawałosię,żewielkaczęśćzwojuzostaławycięta;zmuszeni
bylibyśmytakżeprzyjąćostatnirozdziałewangeliiMarka,codoktóregohie-
ronimAd He di biam, wzagadnieniu3,niejestprzekonany,iżtrzeba,ponie-
ważrzadkoprzytaczanyjestwewangeliach,aniemalwewszystkichksięgach
greckichtegorozdziałuniema;koniecznetakżebyłobyczcićhistorięcudzo-
łożnejniewiasty,którajestterazwewangeliiJana8,3-11,choćeuzebiusz
jejniezna,jaktylkozewangeliiwedłughebrajczyków;ahieronimwogóle
jejnieuznaje;lecznawetzłotoustyniezaszczyciłjejswoimwyjaśnieniem,
mimoiżgdzieindziejzrobiłoniejwzmiankę.aeutymiuszchociażjąopowia-
da,niecojednakwyżejrzecze,iżwlepszychegzemplarzachniewystępuje,
dlategożewydajesięnieprawa.

Pią te uza sad nie nie. znowu,jeżelipowinniśmyiśćzaprzekłademłacińskie-
go tłumacza, trzeba wyznać, że wszyscy zmartwychwstaną, a więcmają
umrzeć,zgodnieztym,cowPierwszymliściedoKoryntian15,51powie-
dziano:Wszy scy wpraw dzie zmar twych wsta nie my, ale nie wszy scy bę dzie my
od mie nie ni. lecz tego zdanianiemusimyprzyjmować, jaknawetŚwięty
Tomaszdodajewswoichkomentarzachdotegourywka;alenajbardziejpraw-
dopodobnyjestpogląd,żeludzie,którzywostatnimdniuznalezienizostaną
żywi,bezwkroczeniaśmierci,żywi[105] będąsądzeni,coapostołzpewno-
ściąwydajesiętwierdzićwPierwszymliściedoTesaloniczan(4,13-18).

Dodajtu,żetłumaczniebyłprorokiemanipisarzemświętym,leczludz-
kimduchemipojmowaniemPismoŚwiętezobcegojezykanawłasnyprze-
kładał.Mógłwięcbłądzićimylićsiętłumacząc.ztegopowoduniemamy
obowiązkuprzyjmowaćznaczeniatłumacza,leczsamtekst,jakprzezpisarza
świętegopohebrajsku,albogrecku,zostałprzekazany.czyminnymbowiem
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jest,(jakmówihieronimwewstępiedoPięcioksięgu),byćprorokiem,czym
innymtłumaczem;tambowiemduchprzepowiadaprzyszłość,tuuczoność
izasóbwyrazów,przekładatocopojmuje.

Szó ste uza sad nie nie. Pozatym,jeżeliniewolnoodejśćodprzekładutłuma-
czałacińskiego,potępiamypilnośćiznajomośćjęzykówwszystkichmłod-
szychwprzekładziePismaŚwiętego,jakomianowicieobojętnądlapojmo-
waniaPismaŚwiętego.Bochociażinneznaczeniemiałybysłowahebrajskie
lubgreckie,tomianowiciemabyćwzgardzone,tamtozaśpodkażdymwzglę-
demutrzymane,któremustareowopismołacińskiedajepierwszeństwo.

atymuzasadnieniomniemożnauczynićzadośćodpowiedzią,żehiero-
nim,autortegoprzekładu,byłowielebieglejszywjęzykach,niżktokolwiek
inny,astądjegopowaga,umysł,iwiedzawyższesąniżktóregokolwiekinne-
gomłodszegotłumacza.Taodpowiedź,twierdzę,nieczynizadość

Pierwsze,ponieważlepiejjestoczamiswoimiwidzieć,niżcudzymi,lepiej
więcbędzie,żekażdypoznatejęzykiisamraczejwidzi,niżwierzytłuma-
czowi.

Dalejteż,skoroSiedemdziesięciutłumaczy,mężówjaknajbardziejuczo-
nychiwjęzykuhebrajskimorazgreckimbardzobiegłych,czasemprzekła-
dającpomyliłosię,niemapocobyśmyuważali,żejedenhieronim,nigdy
zprawdy,gdyprzekładał,niezbłądził.Byśmypominęli,żeznajwyższąrozbie-
żnościąnajbardziejuczonychmężówtrwaspór,czytendawnyjesthieroni-
ma.(hieronimwEpi sto la adaugustinum,którejpoczątekbrzmi:Tres si mul>
oraznakońcuDe vi ris il lu stri bus przyznajesiędopoprawienia,aniedoprze-
kładu).zpewnościąnowegoTestamentu,bymzamilczałStary,albohiero-
nimnieprzekładał,albojeżeliprzełożył,przekładjegonieistnieje.Gdybyzaś
istniał,pozostajewmocyuzasadnienie,którecodopieroprzedłożyliśmy;zaiste
znaczeniahieronima,jakożeniebyłświętympisarzem,nietrzebazawsze
przyjmować.

Siód me uza sad nie nie. PrócztegowpierwszejksiędzeKlementyn,tytuł
De Ma gi stris, (cic, friedberg2[1955]1181-1182),[106] SobórwVienne
nakazał na uniwersytetachBolońskim,Paryskim,Salamanckimprzygoto-
wywaćdoktorówtrójjęzycznych,którzyswąwiedzęstarannymnauczaniem
przelewalibynainnych,cogdybyniebyłowielcekoniecznedopojmowania
PismaŚwiętego,Sobórzżadnegopowodubytegonienakazał.

nadtoniewydajesię,bynależałoPismuŚwiętemuodmówićtego,cotrzeba
przyznaćwszystkimludzkimpismom,bymianowicieskorowątpisięojakimś
zapisie,uciekaćsiędopierwowzoru,zktóregozostałprzetłumaczony.

Tymiuzasadnieniami i tonie słabymi, lecz, jakwiększość sądzi, zaiste
mocnymi,żądninowościnajpierwprzekonalisię,żedopoznaniaprawdyno-
wegoiStaregoTestamentukoniecznajestznajomośćdwóchjęzyków:greckie-
goihebrajskiego.Stądznówzeszlidotegopoglądu,żegdyidązapospolitym
przekładem łacińskim, nie sądzą, iżwykładają Pismo Święte, to bowiem,
mówią,jestwyjaśnianiemtłumacza,anieautoraPismaŚwiętego.Wreszcietak
dalekozaszli,żetwierdzą,iżnietrzebaprzyjmowaćpowagiłacińskiegotłuma-
cza,lecztekstuhebrajskiegowStarymTestamencie,greckiegozaśwnowym.
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Dziękitemunaszłacińskiprzekładprzezpierwowzoryhebrajskieigreckie
winienbyćwygładzonyipoprawiony.

Tegozaśprzekonania,najlepszyczytelniku,jeślimożenabrałeś,pozbądź
sięgo,proszę,tymczasem,gdytobieprzedkładamycojestbardziejprawdzi-
weipewne.Gdyżmytozdanie,przezwieluprzyjęte,postaramysięobalić.
obalimyzaś,jakufam,przypomocytego,któregosprawypragniemybronić
przeciwkonieprzyjaciołomprawdy.

Jabowiem,jeżeliwiedzionyjakąśchełpliwością,albochęciąwalki,przy-
łożyłemsięgłówniedotegoroztrząsania,sądzę,żenależypotępićnietylko
mojągłupotę,leczrównieżobyczajeizdolności.Jeżelibowiemwdrobnych
sprawachganisięupór,zniewagajestkarcona;czyżjabymchciałonajwięk-
szeiktórebardzodozachowaniajednościKościołanależą,albowojowniczo
z innymiwalczyć, albodaćoszukać zarówno innych, jak siebie samego?
Pragnącwięc roztrząsaćdla znalezienia prawdy, spór ten czteremawnio-
[107] skamijaknajkrócejzakończymy.

RozdziałXIII,

wktórymdowodzisiępowagidawnegoprzekładuWulgaty
iżenienależyobecnieuciekaćsiędoHebrajczykówidoGreków.

Pierw szy wnio sek, którynajbardziejzawierarzeczisprawę,bopozostałe
sąjakbynastępcze:przekładtendawnyipospolity,którypoczasachŚwię-

tegohieronimaprzyjąłKościółŁaciński,wiernipowinnizachowaćwtym
wszystkim,conależydowiaryiobyczajów.

Dru gi. Jeżeliwśródkatolikówzrodzisięzagadnienieobyczajówiwiary,
trzebajerozstrzygnąćprzeztołacińskiedawnewydanie,któregomianowicie
jeślijakieśświadectwopotwierdzijednązdwóchczęścizagadnienia,tęKato-
licypowinniprzyjąć,jeżelinaodwrótodrzuci,powinniodrzucić.

Trze ci. Wroztrząsaniuwiary i obyczajównie należy obecnie odwoły-
waćsiędohebrajskichigreckichwzorów,aniznichdobywaćpewnejwiary
wsporach.

Czwar ty. Wtym,cotyczywiaryiobyczajów,nienależyłacińskichtekstów
poprawiaćprzezhebrajskieigreckie.

Pierwszą,czychceszscholastycznymzwyczajemmówićzasadę,czywy-
powiedź,czypodstawę,określiłSobórTrydenckinasesjiczwartejwtesłowa:
Świę ty So bór uwa ża jąc, że nie ma ło ko rzy ści mo że wy nik nąć dla Ko ścio ła
Bożego, je śli z wszyst kich ist nie ją cych ła ciń skich wy dań Ksiąg świę tych
niektóre zo sta ną ogło szo ne ja ko au ten tycz ne, po sta na wia i wy ja śnia, by to
samo sta re i roz po wszech nio ne wy da nie, któ re zdo by ło so bie uzna nie przez
tylo wie ko we uży wa nie w Ko ście le, by ło uwa ża ne za au ten tycz ne w pu blicz nym
na ucza niu, dys pu tach, ka za niach i wy kła dach, i że by nikt nie od wa żył się ani
nie śmiał od rzu cać go pod ja kim kol wiek pre tek stem (Bfiii,13).DotądSobór.
ByśmyzaśsamątylkopowagąSoboruprzeciwnikówniezasypali,dorzucimy
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powody,dlaczego tookreślił,boSoborowiniemogłobrakowaćpodstaw,
naktórychtakorzekł.

Popierwszebowiem,albowtymPiśmiełacińskimzawierasięcośbłędne-
go,codotyczywiaryiobyczajów;albonaodwrótprawdziwejestto,conam
wszędzieprzekazuje.Jeżelijestprawdziwe,[108] staramysiętopotwierdzić;
jeżelizaśbłędne,jużKościółrzymskiiŁaciński,wktórymzaistejedynym
trwaterazwiarakatolicka,względemtego,codowiarynależy,ciężkoby
błądził,boprzedkładałbyjakieśbłędnePismo,jakoobjawioneprzezDucha
Świętego, pod imieniem albo proroka, albo apostoła, albo ewangelisty.
Tąjednąrzecząodjąłbysobiepowagęwprzedkładaniupozostałych,odczego
nicniejestbardziejniedorzeczne,albobardziejprzykrozdarzyćsięniemoże.

następnie,bydlaprzykładuprzedłożyćcoś,coszerzejsięotwiera,jeśli
terazpodajesięwwątpliwośćczyhistoriacudzołożnejniewiastyjestpraw-
dziwa,aktośzaprzeczy,żejestprawdą;wtedyalbotenbłądusuwasiędzięki
jednomyślnej zgodzie kodeksów łacińskich, a z pewnością to jest, czego
szukamy;albonieusuwasięwystarczającoimożnabezkarniegardzićtąhisto-
rią,któraimieniemJanaewangelistycorokuczytanajestwKościele;ijuż
łamanajest,poniewieranaiosłabianawiaraipowagaKościołarzymskiego,
ŁacińskiegoiKatolickiego,gdybędziesięuważać,iżwpozostałychsprawach
wpodobnysposóbmożebłądzić.

Ponieważtojestcałkiemniedorzeczne,słusznietenżeSobórTrydenckina
tymżeposiedzeniuokreślił,że:Gdy by ktoś tych ksiąg ka no nicz nych w ca ło ści
i ze wszyst ki mi ich czę ścia mi, tak jak Ko ściół Ka to lic ki zwykł je czy tać i jak się
za wie ra ją w sta rym roz po wszech nio nym wy da niu ła ciń skim, nie przy jął za świę -
te – niech bę dzie wy łą czo ny ze spo łecz no ści wier nych (zobacz:Bfiii,12).Usta-
lasięwięc,żewydaniełacińskie,tylusetlatkorzystaniemKościołapotwier-
dzone,wtymcodotyczywiaryiobyczajów,trzebaniewzruszenietrzymać.

Prócztego,skoropisarzescholastyczniprawieczterystalatwstecztrzymali
sięwyłączniewydaniałacińskiegowumacnianiudogmatówteologicznych
atakżeodpieraniubłędnowierstw,pytam,czyczegośwswychroztrząsaniach
dokonali, czynie.a jeżeli niczegopewnegonie dokonano, o nieszczęśni
ludzie,którzytrzystalatiwięcejmarnowaliolejitrud!zwłaszczażenieznali
językagreckiegoihebrajskiego,leczzadowolenisamymtłumaczemłacińskim
potwierdzalizaistedogmatyszkoły,odrzucalizaśwszystko,cobysięimsprze-
ciwiało,podczasgdyKościółrzymski,adotegoŁaciński,milczał,widział,
potwierdzał.Jeżelizaśprzezteologówscholastycznychcośzostałodokona-
ne,należywie- [109] rzyć,żenapewnoprzyustalaniuswoichwnioskówbez-
pieczniezawierzylisiebiewydaniułacińskiemu.Towięcwydaniepowinno
byćprzezwiernychutrzymane.

WreszcieinkwizytorzyBłędnowierczejprzewrotnościwodpieraniuikara-
niubłędnowierców,pytam,czypowinnistarannieutrzymywaćtołacińskie
wydanie,czyraczejtrzebaimuciekaćsiędoprawdygreckiejihebrajskiej,
którejniepoznali?ajeśliniegodzisię,byodrzeczycałkiemnieznanejzale-
żałsądnajważniejszegotrybunału;jeżeliniedorzecznejestodwoływaćsię
odkrajowcówdoobcych,tojesthebrajczykówiGreków;jeżeliniezbożne
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radzićsięsenatuŻydówiodszczepieńcówcodokatolickiejwiary:zaistenie
pojmujędlaczegoteologgodzisięnatenbłąd,bynieuważał,żetrzebawierzyć
wydaniułacińskiemu.

Pojmujęzaś,żetenaszetrudnościprzewrotniibezwstydniludziezpokla-
skiemnawetwyśmieją.Boiwszystkichpisarzyszkoływyśmiewająicałeza-
gadnienie poznania wiary wyszydzają. lecz my nie chcemy zaiste tymi
uzasadnieniamiswawolnychbłędnowiercówjakoprzeciwnikówpokonać,lecz
rozważnymteologomprawdęwpoić.(cochlaeuspisze,żeluteraniedumni
zeznajomościjęzykówwzgardziliodrazustarymiTeologami.ajeżeliktoś
sprzeciwiałsięichnowinkom,zasłanialisięnatychmiastodczytemGreckim
lubhebrajskimiciąglenanieznającychpismGreckichihebrajskichnajeż-
dżalipełnymiwyzwiskwozami).

Boci,którzychcątonaszewydanieosłabić,wydająmisięnadniczym
innymnietrudzić,jakjakimśskrytympoparciembłędnowierców.Wzgardzą
mianowicieinkwizytorami,którzytrzymająsięPismałacińskiegojakopew-
negoprawidła,ponieważskrępowanisąnieznajomościąprawdygreckiejihe-
brajskiej;wzgardząpisarzamischolastycznymi,którzywiaręswązwiązali
zpospolitymtłumaczemłacińskim,zaktóregojednak,jakmówią,pojmowa-
niempostępowaćniemusimy;wzgardząteżstarożytnymiświętymi,którym
brakłoznajomościjęzykahebrajskiego.

Bozgreckichczytamy,żeDoroteusz,orygenesieuzebiuszznalipisma
hebrajskie;złacińskichzaś,pozaKlemensemihieronimem,ledwiektośinny
znałpismahebrajskie.Dlategoniemalkoniecznebyło,byświęcioStarym
Testamenciebajali,anawetwszystkietajemnicetegodokumentuniewidząc
naoczymacali.

Jeżelichrześcijańskieuszysłusznienatosięwzdrygają,zgódźmysięcał-
kiem,żepospolitełacińskiewydaniewinnobyćprzezwiernychutrzymane.
zaiste(cobratfranciszekTitelmann,mążwybitnypismamiiwiedzą,znako-
mityobyczajamiipobożnością,wspanialepowiedział),żegdynaprzezorne
rządy[110] Bogazważamy,łatwodostrzegamy,jakzprawościąwiaryzwią-
zanabyłazawszeprawdaPismaizniąrazemzwykłabyłauchodzić.

DopókibowiemusamychŻydówtrwałamocprawdziwejwiary,wiemy
żetakżeunichsamychkryłasięrzetelnośćPism.Późniejzaś,niżprawda
odrzuconaprzezŻydów,przyjętazostałaprzezludy,Kościółludówuznany
zostałzagodny,bywswoimwłasnymjęzyku,toznaczygreckim,którywśród
tych,couwierzyli,byłnajpospolitszy,otrzymałPismonowegoTestamentuna
utwierdzeniezbawiennejwiary.

Dalejzaś,gdyprawdawiaryzaczęłajużstaczaćsiędoŁacinników,poodłą-
czeniusięodciałaKościoławiększejczęściGreków,zpowoduwrodzonej
lekkomyślności,albodlazamiłowaniasporu,skutkiemzpewnościąbyło,że
zBożegodaruŁacinnicyjakąśstatecznośćPismaotrzymali.iwżadensposób
niemogłobyćprawdopodobne,żeKościółŁaciński,wktórymjużodwielu
latbyłaprawdachrześcijańskiejwiary,niemiałdotądżadnegoPismałaciń-
skiego,naktórymmógłbybezpiecznieoprzećsięwustalaniuswoichdogma-
tów,aprzeciwnikówswejwiaryzesłusznąpowagąpokonać.
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innątakże,bardzociężkąniedogodnośćwydająmisięwnosićdoKościo-
łaci,którzyodrzucającwydaniełacińskie,sądzą,żeskądinądnależyczerpać
czystąimocnąprawdę,ponieważwierniŁacińscy,nieznającymianowicie
pismgreckichihebrajskich,gdybędączytaliPismoŚwiętewswymłacińskim
języku,zawszezawisnąnaobosiecznympoglądzie.niewiedząbowiem,czy
to,coczytająpołacinie,tak,czyinaczejbrzmiuGrekówihebrajczyków.
nakażdymwięcmiejscuwiaraczytającychbędziesięchwiałainigdzienie
będziemogłastaćmocno.cóżmożebyćszkodliwszeodtego?Utrzymujmy
więcbezwątpienia,żełacińskiewydaniepospolitejestbezpiecznąkotwicą
czytających;amocątychsamychuzasadnieńtakżedrugiwniosek,który,jak
powiedzieliśmywyżej,tegopierwszego,jakiterazuzasadniliśmy,jestuwień-
czeniem.

Trzecizaśnajpierwwykażemyztego,żewieleurywkówPismazostałoby
namzabranych,którychmianowicienieczytasięwgreckichihebrajskich
współczesnychegzemplarzach,jakhistoriamłodzieńców(Dn3,1-100)izu-
zanny(Dn13,1-64)uDanie- [111] laihistoriacudzołożnejniewiastyuJana
(8,1-11).anawettowspaniałeświadectwooTrójcy:Trzej są, któ rzy świa dec -
two da ją na nie bie: Oj ciec, Sło wo i Duch Świę ty, (1J5,7)itd.,zbłędówGre-
kówprzedkilkulatyzostałonamodebrane,jakiMarka(16,9-20)ostatnie
uwieńczenie,(hieronimAd He di biam, zagadnienie3,twierdzi,żetenrozdział
znajdujesięwrzadkichegzemplarzach),aiwieleinnychzŁacińskiegowzor-
cacinowitłumaczewykreślili.awięcspórowiaręniepowinienbyćrozstrzy-
ganywoparciu owzorce greckie, albo hebrajskie; inaczej trzeba, byśmy
odrzuciliteczęściPisma,któreSobórTrydencki,anawetKościół,przyjął
jednymgłosemizgodą.

Wreszcietrzecitenwniosekwykazujesiętymteżuzasadnieniem,żejeśli
prawdamabyćważonawedługwzorcówgreckich,mywPsalmie13mamy
osiemwierszy,którychteksthebrajskiwcalenieposiada.Taksłuszniezostały-
byprzeznaswykreślone,podczasgdymyjednakpowagąapostoła(rz3,13-18)
jeposiadamy.Żetemuuzasadnieniuaniorygenes(wkomentarzudolistudo
rzymian),anihieronim(wewstępie16księgikomentarzadoizajasza),nie
uczynilizadość,udowodniłjednakKościół,któryażdotegoczasuuwierzył,
żeosiem tychwierszywPsalmie13należyzachować,aniezachowałby,
gdyby,coonitwierdzą,włączonezostałybłędemnieuków.(Kajetandoowego
psalmu:Czło wiek jak zwykł, do swo bo dy pi sa nia wol ny, po tę pia nas wszystkich
ja ko nie uków i duf nych).

równieżdoktorzyhebrajczyków,nasimianowicienieprzyjaciele,zwiel-
kimzapałemusiłowalizepsućteksthebrajski,abyStaryTestamentuczynić
przeciwnynaszymwzorcom,jakeuzebiuszopowiadawczwartejksiędzeEc -
c le sia sti cae hi sto riae, rozdział18.równieżGrecytymsamymusiłowaniem
wwielumiejscachnaruszylinowyTestament,byPismonaswojeznaczenie
przeciągnąć,jakświadczyTertulianwksiędzepiątejAd ver sus Mar cio nem,
orazeuzebiuszwksiędzepiątejEc c le sia sti cae hi sto riae, rozdziałostatni,
iireneuszwpierwszejksiędzeAd ver sus ha ere ses, rozdział29,iBazyliwdru-
giejksiędzeCon tra Eu no mium, a ta kże Świę ty Am bro ży w ko men ta rzu Su per
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Epi sto lam ad Ro ma nos iwewstępiepierwszejksięgiSu per Lu cam, ahiero-
nimwewstępiedolistuAd Phi le mo nem, aorygeneswkomentarzachdolistu
Ad Ro ma nos. Bowwiększościgreckichwzorcówbrakcałegotegozakoń-
czenia:A te mu, któ ry mo cen jest (rz16,25)itd.,któregonawetTeofilaktnie
posiadał.

nietylkowPiśmieŚwiętym,leczwrękopisachświętych(ludzi)czynilito
samo.BoinaszóstymSoborze,Konstantynopolskim,(czynność8),Makary
ijegouczniowieprzekonanizostali,żenapotwierdzenieswegobłędukale-
czylialbopsuliświadectwaświętych.[112] anaSiódmymSoborze,czyn-
ności 4, okazano, żeobrazoburcy z zepsutego świadectwa świętegonila
niektórychobarczyli,awczynności5okazanezostałySoborowipewneksięgi
zepsuteprzezbłędnowierców.aleipodimieniem,rzymskiegoPapieżaWigi-
liuszaprzedłożonedwieksiążeczki,orazlistimieniemMenasadotegożWi-
giliuszanapisany,okazałosięnatymżeSoborze,żemiałytytułyzmyślone
ipodsunięte.ileonwpewnymliściedoPalestyńczykówżalisię,żelist,który
pisał doflawiana, został skażony przezGreków.a że uGrekówbyło to
zwyczajem,świadczyMikołajwliściedocesarzaMichała.

Grzegorzwliście14piątejksięgiuważa,iżSobórchalcedoński,takjak
iefeski,sąprzezGrekówskażone,stądnapominanarzesa,abyniewszędzie
wierzyłnowymrękopisomitwierdzi,żerzymskierękopisysąprawdziwsze
niżgreckie.równieżDionizy,BiskupKoryntu,ueuzebiuszawksiędzeczwar-
tej,rozdział23,powiada:Cóż zaś dziw ne go, je że li usi ło wa li fał szo wać Pańskie
sło wa Pi sma Świę te go ci, któ rzy ze psu li te nędz ne, któ re my śmy na pi sa li? 
TyleDionizy,gdyżaliłsię,żejegolistybyłyprzezbłędnowiercówskażone
nieprawymiuszczerbkamiidodatkami.

JestlistcyryladoSukcesa,biskupaDiocezarei(Usunca),gdziedonosi,że
pytanyprzezBudona,biskupamiastaemesy(homs),czyzgadzasięzlistem
atanazegodoepikteta,biskupaKoryntian,odpowiedział:Je że li te u was pi sa -
ne nie są ska żo ne, bo wie le z nich znaj du je się ska żo nych przez wro gów Kościo -
ła. A gdy po rów na li list z daw ny mi eg zem pla rza mi, zna leź li ska żo ny, itd.

Wtymmiejscutrzebanapomniećwszystkichdobrych,bywiedzieli,żetrze-
basięstrzecpodstępuKalwina,filipaiinnychpodobnych,ilekroćpoglądy
dawnychświętychbędąwswojejsprawiestosowali.Tozaśbardziejwtedy,
gdyaniksięgi,aniurywkaniezaznaczają;tambowiemichwiernośćwprzy-
taczanychpoglądachjestbardziejpodejrzana.Przytoczyłbymzaświeletego
rodzajuurywków,gdybyczytelnikowiniebyłouciążliweigdybyśmyobecnie
nierobiliinnychrzeczy.awięcnienależyuciekaćsiędohebrajskichigrec-
kichegzemplarzy,jakożesąskażone.

Tymczasemhieronimcodoszóstegorozdziałuizajaszaniewierzy,bybyło
prawdopodobne,żehebrajczycyskaziliswojePismo.cobyłowwiekuhiero-
nima,janieroztrząsam,chociażJustynprzekonałTryfona,[113] iżprzez
Żydówwieleurywkówproroctwzostałookaleczonych;amiędzyinnymiprzy-
tacza:Mów cie w na ro dach: Pan kró lo wał z drze wa (1Krn16,31).Twierdzi,że
ztegowierszausuniętezostałysłowa:z drze wa. zpewnościągdybyhieronim
żyłpotychczasach,nieprzeczyłby,żePismoprzezŻydówbyłokażone.
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Prócztegoci,którzyprzywiązanisądoegzemplarzyhebrajskich,trzebaby
szlizawyjaśnieniamirabinów,anieKatolików.BoKatolicywyjaśnialialbo
Siedemdziesięciutłumaczy,albołacińskiewydanie.niegodnezaśjest,byteraz
znowuhebrajczykówproszonoowyrocznienaszejwiary.Prawdychrześci-
jańskiejtrzebazaisteszukaćumężówKościoła,nieurabinówsynagogi.

Dotego,byzwielujedenlubdrugiprzykładprzytoczyć,wKsiędzerodza-
ju8,7naszewydaniema,żekrukwypuszczonyprzeznoego,wy cho dził i nie
wra cał. TakmahieronimwDia lo gus con tra Lu ci fe ria nos orazwEpi sto la ad
Oce anum; takcyprianwEpi sto la ad No va tia num ha ere ti cum: Qu od lap sis
non est spes ve niae de ne gan da>; takambrożyDe Noe et Ar ca, rozdział17;
takaugustynTrac ta tus se xtus in Jo an nem; takizydorizłotoustywkomenta-
rzach do Ge ne sis; tak euzebiusz do Chro ni co rum; tak krótko wszyscy
doktorzykatoliccy,zarównogreccyjakłacińscy,zarównodawnijakmłodsi,
mieli z Siedemdziesięciu tłumaczy.Wbrew temu Żydzi obecnie czytają,
że kruk wycho dził i wra cał; zanimiidąnowitłumaczeluterańscy:Pelikan
iMünster.

Komuwięcmyślisz,żebardziejwierzyćnależy?czyŻydom,wrogom
chrystusa?czybłędnowierczymnieprzyjaciołomKościoła?czyniebardziej
Siedemdziesięciutłumaczom?czyniebardziejhieronimowi?czyniebar-
dziejświętymstarożytnymmężomKościoła?ciwszyscywśródsiebiewspół-
brzmiący,wżadensposóbniemoglibytegosamegotwierdzić,gdybyniebyli
złączenijednymBoskimDuchem.

hieronimnierazświadczy,żemałomająpowagiprzekładySymmacha,
Tedocjona,akwili,ponieważsąalbożydostwemzarażeni,alboznamieniem
błędnowierstwazniesławieni.(Wewstępiedohiobaiwprzedmowiedoezdra-
sza).równieżireneusz,ueuzebiusza,księgapiątaEc c le sia sti ca hi sto ria, roz-
dział8,osłabiaprzekładTeodocjonaiakwilitymuzasadnieniem,żeobajbyli
Żydamiiprozelitami,orazżezanimiidąebionici.amyŻydówibłędnowier-
czychŻydowskichtłu- [114] maczy,oraztowarzyszywbłędzie,dopuścimy?
czytakwszystkienaszewzorce,zarównogreckiejakłacińskie,zarównodaw-
nejaknowe,przezprzepisywaczyzepsutezostałyitaktysiąclatprzetrwały?
zaistenigdywświecie!ajeżelinowsicośinnegomyśląniżdawniejsihebraj-
czycy,któżbyniewolałpodpisaćpoglądudawnych,niżraczejdotychprzy-
stać?zwłaszcza,żetyluwypędzeniamiwstrząśnięci,takwielkąślepotąsą
uderzeni,iżutraciwszyznajomośćswegojęzykaiwszystkichdobrychnauk,
wiarywBogażadnejniemają,azdrowyrozsądekludziztrudem.

Wtymmiejscuniemożemydośćsięnadziwić,żeaugustynzGubio,mąż
skądinądwybitnieuczonyipobożny,wolałraczejzgodzićsięzŻydamiibłęd-
nowiercami.(TakżePagniniposzedłzanowymiŻydami.)BoKajetantkwiąc
zawszewtychsamychkoleinachzawszewStarymTestamencietrzymasię
kodeksów hebrajskich, awnowymgreckich, ledwie jakiśwzglądmając
tłumaczałacińskiego.niezostałzaśsamprzezsiebieskarcony,żegdypisał
otrzecimrozdzialeŁukasza,powiedział,iżjestzgodnezrozumem,byraczej
nowetekstyhebrajskiebyłyokaleczoneizepsute,niżbySiedemdziesięciutłu-
maczy,mężówdobrychiwybitnych,trudziłosięnadstworzeniemzmyślenia
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ikłamstwa.Tomianowicieumężówuczonychjestzasadąsilnąistosowną.
Botedrobneuzasadnienia,któreonidodajądlaoczyszczenianiewiarygodnej
nowości,zaisteniedziśinietunależyodpierać.Starczybowiemterazode-
przećprzeciwnikówichwłasnymidowodzeniami,bopozrzuceniuichzpod-
wyższenia,prawdanaszegozdaniaszczodrzesiępotwierdza.

Bywięcmowapowróciłatam,skądodeszła,jeżelistawiasiępytanie,czy
krukwróciłdoarki,pytamczybezkarnieiswobodniemożebyćzaprzeczone
przezKatolika, nawet jeżeliwewszystkichwzorcachhebrajskich, cooni
mówią,jestodwrotnie.Jeżelimożebyćzaprzeczone,przekonaliśmyzaiste,
żehebrajskiewzorceniesąanisilne,anistosowne,dorozstrzyganiasporów
katolickich.Jeżeliniemoże,powiedzjuż,iżanihieronim,aniambroży,ani
cyprian,aniaugustyn,anizłotousty,anipozostalitegoszeregumężowienie
sąkatolikami,powiedztakże,iżmytakżejesteśmybłędnowiercami:boprze-
czymy,żekrukpowróciłdoarki.Ponieważpowiedziećto,jestniezwykłym
szaleństwem,raczejpowiedzmy,iżtenowewzorcehebrajczykówniemają
żadnychmocydosprawianiawiarywzagadnieniachteologii.

[115] Prócztegoczęstozachodziwielkaniezgodnośćgreckichkodeksów,
któreobecniemasięwrękach,stądici,którzywnaszychczasachmówią,
żełacińskieoceniasięwedługgreckich,nierzadkoróżniąsięmiędzysobą,
nietylkowsłowach,lecztakżeiwznaczeniach.

acóż,żeczasemtesameprzykładyowinowitłumaczeniewtymsamym
znaczeniuwyjaśniają!BoPsalm109,4inaczejluter,inaczejPomeran,inaczej
Pelikan,inaczejBucer,inaczejMünster,inaczejzwingli,inaczejfeliks,inaczej
Pagnini,przełożyli,żejużmisięwydająpiątym,szóstymisiódmymwyda-
niemTeodocjona,Symmacha,akwili,aWulgata,równieżSeptuaginta,zniko-
meliczbą,jeżeliporównamyztamtyminieprzeliczonymi.

acóż,żeerazmzsamymsobąsięniezgadza?Jestbowiemwydaniepiąte,
byłobyiszóste,gdybynielękałsięwypaleniapiętnaniestałości,alboniezostał
śmierciąprzechwycony.azpewnościątarozmaitośćprzekładówzawszebłęd-
nowiercombyłajakbywrodzonaiwłasna.

Tobowiemniegdyśaktezarzuconezostałonapomnieniamiprzezmężów
Kościoła,żenawettesamezaisteegzemplarzeniesązgodnezsobąsamymi,
jeżeliwcześniejszeporównajązpóźniejszymi:Zaw sze powiada,po pra wia ją,
za wsze im się nie po do ba co po pra wia ją, a wszyst ko no we prze szu ku ją, po nie -
waż wy da dzą się prze ciw ne tym, któ re są w użyt ku. (euzebiusz,księgapiąta
Ec c le sia sti ca hi sto ria, ostatni rozdział).

iluterzaistenajpierwzamieniłdawnewydanienowegoTestamentuna
swójprzekładniemiecki,abymianowicieprzekonaćlud,żeprzodkowienasi
ażdotegoczasuniemieliprawdziwegotekstuewangelii.onsamzaśpo
niewielulatachwłasnewydanietakzmienił,żezsamejewangeliiMateusza
uczenimężowiewypisalitrzystaiwięcejurywkówzmienionych.

WięclekkomyślniludzienietyletłumacząPismoŚwiętezeźródeł,ilesami
siebie wokół źródeł tłumaczą, kierowani różnymi i cudzymi poglądami;
maluczcychybotająsięiwirująpowiewemkażdegopoglądu.azaiste,po-
nieważkażdanowość,wzdymasięjaknowywiatr,zarazwidaćwagęzboża
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ilekkośćplewy,wtedybezwielkiegotruduwytrząsasięzklepiskato,cożadną
wagąnaklepiskusięnietrzymało.

Poco,powiesz,tepowtórzeniapotakdługimpoczątku?Mianowiciebyśmy
pojęli,żecinowitłumacze,albowzorców,albowyjaśnień[116] niezgodą,
wprowadzajądoKościołarozmaitośćbardzopodejrzaną,dlapobożnychserc
całkowiciedounikania.leczprzedewszystkimlękaćsięnależytejzaiste
nowości, która niemoże zaistniećbezwzburzenia rzeczypospolitej.z jej
powodu, gdy hebrajczycy prosili o króla, jeżeli wierzymyGrzegorzowi,
Panrozgniewałsię,iżwszelkąnowośćwrzeczypospolitejmaznienawidzo-
ną.należyteżlękaćsięzmianyrzeczy,boimałebodźcewieleznacządla
wzburzeniaogólnegostanuobywateli,jakmówiPlaton,pozmianieprawideł
muzyki,musiteżdokonaćsięzmianarzeczypospolitejorazobyczajów.

ztegopowoduktórzynajważniejszeregułyBożegoprawazamieniająinnymi,
nowymi,możezaisteostrymi,leczjednaklekkimi,niechpatrzą,byzarazem
obrzędówreligijnych,sakramentów,kapłaństwa,podpozoremprzekładównie
obalili.Takbardzobowiemonezesobąpowiązanesąipołączone,żeżadnego
znichodpozostałychaniodedrzeć,anioderwaćniemożna.Takktobyktóreś
znichobalił,trzebabyobaliłrównieżpozostałe;czegonauczyliśmysięna
przykładzieluteranów,którzyznalazłszynowe,wszystkotorazemzmienili.

Ponadtozaśrozmaitość,jakwyżejpowiedziałem,owielejeszczebardziej
odrzucić,atakżelękaćsięjejpowinniśmy,boonajestnieprzyjaznastałości
ijedności.Kościółtychcnótniemożemieć,jeżelitejsamejjednościizgody
niemaPismo.Wtejdziedziniewiekinaszesąszczęśliwsze,niżstarożytne.
ongiśbowiemtyleniemalrozpowszechnianowzorcówilekodeksów.Teraz
zaś,bezwątpieniadziękiszczególnejopatrznościDuchaŚwiętego,staraniem
Damazego,wielkimitrudamihieronima,KościółŚwiętyotrzymałzgodną
jednośćPismaiusuniętazostaławszelkarozmaitość,poprzyjęciuzazgodą
wszystkichwydaniałacińskiego.

Dlategoci,którzyprzywołująnasdogreckichwzorców,chcąwnieśćtęsa-
mąrozmaitość,przedktórąhieronimnaszeksięgiobronił,anawettęsamą
błędność,zktórejonnaszekodeksyoczyścił.Borozmaitośćkodeksówzwy-
kłabyćłatwąsposobnościąwypaczenia.abyżadnegowypaczenianiebyło,
samanawetrozmaitośćjestszkodliwa.niemożnabowiemnigdytwierdzić,
żeprawdziwejestto,coróżne,jakpisałhieronimdoDonenionairogacjana
orazdoDamazego:Żepraw dzi we, rzecze,nie jest, co się zmie nia, ta kże źle
[117] mó wią cych świa dec twem się po twier dza. Czy bo wiem ła ciń skim, powia-
da,wzor com wia rę dać na le ży, niech po wie dzą ci, któ rzy ma ją ty le pra wie
wzor ców, ile ko dek sów. rozmaitośćwięcwzorcówłacińskich,którawtedy
była,wiarętymwzorcomograniczała.

izaistetakwielkabyłamociskutecznośćtegodowodzenia,żepowstrzy-
małanawetowozaciętezuchwalstwolutra.onmianowicie,jakprzytacza
cochlaeuswksiędzeDe Ca no ni cae Scrip tu rae auc to ri ta te (rozdział11)po-
wiedziałtak:Je że li świat bę dzie trwał dłu żej, zno wu bę dzie trze ba, by śmy 
z po wo du roz ma itych wy ja śnień Pi sma, któ re obec nie ist nie ją, dla za cho wania
jed no ści wia ry przy ję li po sta no wie nia So bo ru.
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opatrznościowowięcpostanowionezostałoprzezświętySobórTrydencki,
byzwielułacińskichwydańKsiągŚwiętychjednodawneirozpowszechnione
(Vul ga ta)wydanie,przyjętedługimużywaniemwieluwieków,wpublicznych
roztrząsaniachmianebyłozaautentyczne.nietrzebawięcterazwbadaniach
wiaryiobyczajówpowoływaćsięnawzorcehebrajskieczygreckie,jakoże
przezrozbieżnekodeksyhebrajczykówalboGrekówmogłybydogmatywiary
źleutwierdzać,albojednośćKościołazawierać.

iniemaltymisamymiuzasadnieniamiczwartyiostatniwniosekmożebyć
wmówiony.BokodeksyhebrajczykówiGrekówniesąpoprawniejszeniż
łacińskie,anawetinaczejsięmają,niżsamrozumiprawdawymagają,jak
bratfranciszekTitelmannzarównowCol la tio nes su per epi sto lam ad Ro ma -
nos, jakwApo lo gia pro ve te ri in ter pre te, bardzouczenieiszerokorozprawia.
Stąddwatylkourywkispośródniezliczonychspodobałosięwybrać,abyznich
teologowiedowiedzielisię,jakmałotymnowymtłumaczomwierzyćnależy.

Jedenurywekjestwliściedorzymian12,11.Gdziebowiemnaszewyda-
niema:Pa nu słu żą cy, nowi tłumacze zazwyczajoddają:cza so wi słu żą cy,
należy jednakprzedkładaćnasz zapis, któryniegdyśmiałypoprawneko-
deksygreckie.złotoustybowiemiTeofilaktnieczytająκαιρω leczκγριω.Ten
takżeodczytmiałorygeneswliściedoMarcelli,któregopoczątekbrzmi:
Post prio rem epi sto lam>. Gdyzganiłodmiennyodczyt,stwierdził,żewed-
[118] ługgreckiejprawdynależyczytać:Pa nu słu żą cy.

DrugiurywekjestwpierwszymliściedoKoryntian7,33.Bogdziemy
czytamy:Kto jest żo na ty, trosz czy się o rze czy te go świa ta, jak po do bać się
żonie, i roz dzie lo ny jest; onizgreckiego,jakmówią,źródła,przekładają:Kto
jest żo na ty, my śli o rze czach te go świa ta, jak po do bać się żo nie, roz dzie lo na
jest żo na i pan na. TenostatniodczytświętyhieronimwpierwszejksiędzeAd -
ver sus Jo vi nia num uczy,żeniejestprawdyapostolskiej;chociażprzyznaje,
żekiedyśtenurywekwtymznaczeniuwyjaśniałitd.

Takwięcongiśhieronimspotkałwzorcezarównohebrajskiejakgreckie
owielepoprawniejszeniżte,doktórychmłodsitłumaczeprzywiązaliswoją
wiarę.agdyprzeciwstawiająnampewnekodeksyprzedsześciusetlatyzłoty-
migłoskamiwypisane,(tebowiemnazywająźródłami),hieronim(wewstę-
piedohioba)zanasimodpowiada,mówiąc:Kto chce, niech ma sta re księ gi,
al bo na pur pu ro wych per ga mi nach zło tem i sre brem pi sa ne, al bo ca lo wy mi,
jak po spo li cie mó wią, li te ra mi, ra czej mo zo ły wy ry te niż ko dek sy; by le mnie 
i mo im po zwo li li mieć ubo gie kar ty i ko dek sy nie tak pięk ne, jak po praw ne.

Dlategotymludziom,którzyusiłująrzeczyodnowić,toczęstosięzdarzało,
żeidączawzoramikodeksówhebrajskichalboGreckich,któreusiebiemają,
nicinnegonierobią,niżżezniepoprawnychpoprawnepoprawiają.

Wtymmianowiciemiejscuniedozniesieniajestizydorclarius,którego
poprawianieniczyminnymniejest,niżnaganądawnegotłumacza.obiecuje
bowiemnaczeledzieła,poprawionewydaniedawne;potemzaś,gdytąobiet-
nicąusuwaniechęćnowości,wielewplata,cośdorzuca,cośzmienia,byczy-
telnik nie co innegomógł pojmowaćw zmienionychmiejscach, jak błąd
dawnegotłumacza,alboskażeniedawnychkodeksów.Jakpięknebyłowyznać
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raczejnowewydanie,niżdawnepoprawione,byprościczytelnicydwuznacz-
nymiwyrazaminiezostaliomamieni.znanychjestwieletakichmiejscuizy-
doraclariusaiwStarymiwnowymTestamencie;[119] przytoczyłbymje,
gdybymowaniezdążaładoczegośinnego.ostrzegamjednak,żetegorodza-
juzmiany,uszczerbkialbododatki,któreciekawskichludziczęstorozkoszu-
ją,rodzicomnaszym,gdybyterazżyli,byłybybardzoprzykre.cozpierwszej
księgiHi sto ria, zwanejTri par ti ta, (rozdział10),możnawyczytać.

Gdybowiem,jaktampowiedziano,zeszłosięwielubiskupów,aktośznich
poproszonyzostał,bywygłosiłmowędoludu,mążzaistewymowąimądro-
ścią obdarzony, przytoczył ten urywek: We źmij ło że twe, a idź (Mt 9,6;
Łk5,24),gdziezamiastło że powiedziałpo sła nie. WtedySpirydion,Biskup
cypryjczyków,mążbardzoświątobliwy,oburzonynaniego,zrywając się
zkapłańskiejkatedryrzecze:Czy ty lep szy je steś od te go, któ ry po wie dział
„łoże”, bo wsty dzisz się je go słów uży wać? azrobiłtonaoczachludu,ucząc
umiarutego,ktonadymałsiępychąwymowy.nadawałsiębowiemdozawsty-
dzania,bobyłczcigodnyisławnyczynami,azarazemstarszywiekiemiurzę-
demkapłana.

cóżbyonuczynił,gdybyizydoraclariusa,gdybyerazma,gdybyKaje-
tana, gdyby pozostałych, słyszał tak różne imnogie przekłady i zwroty?
comyśliszbyczuł,skorowinnychksięgach,azwłaszczawPsalmachDawi-
dowych,odczytibrzmienieKajetanatakbardzoodnaszegosięróżni,żeled-
wiemógłbyśpoznać,czytotasamaksięgaświęta,czyteżjestinna?cóż
hieronim?czyścierpiałbyPsalmydosłownieprzełożone?czyonwksiędze
De ra tio ne in ter pre tan di, owegohoracjuszowegoprzykazania:Wier ny tłumacz
nie sta ra się sło wo od dać sło wem, niezalecabardzo takżewprzekładachPisma
Świętego?iwliściedoaugustynahieronimtwierdzi,żezachowywałraczej
prawdęznaczeń,niżporządekwyrazów;adolistudoSuniiifretelliwkłada
prawidłodobregotłumacza,żebyjakorówneiodmierzoneodpowiadałynie
słowasłowom,leczznaczenieznaczeniu.

cóż,żecyceronwtrzeciejksiędzeDe fi ni bus powiada,iżsłowowsłowo
przekładać,niezgrabnitłumaczezwykli?MylisięponadinnychKajetan,który
niepamiętny tego przykazania, gdy chciał dać przekład Psalmówwierny,
dałzaistedoużytkuKościołacałkowicieniezdatny.

[120] RozdziałXIV,

wktórymodpierasięuzasadnieniarozdziałudwunastego.

Odpo wiedź na pierw sze. napierwszezaś,chociażprzeciwstawiasięnampo-
wagęhieronima,niebędzietrudnoodpowiedzieć.zdwóchbowiempo-

wodównależałowtedyuciekaćsiędoźródeł:pierwszy,żeźródłaniebyłytak
bardzozmącone,awczesnezdrojePismpogmatwane;drugi,żewtedybyławiel-
karozmaitośćirozbieżnośćkodeksówłacińskich,aniemożnajejbyłodogod-
niejusunąć,niżgdysięzestawiłowzorcełacińskiezgreckimiihebrajskimi.
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Żetepowodymiałhieronim,bydoszedłdotegozdania,jasnowidaćzewstępu
Su per qu atu or Evan ge lia dlaDamazegoorazzEpi sto la doSuniiifretelli.

ateraz,gdyuwszystkichjestjednazgodałacińskichwzorców,raczejgrec-
kieróżniącesięnależynaszymłacińskimwydaniemwygładzaćisprowadzać
dopierwotnejjedności;zdrowiejjestpićwodęzoczyszczonychstawków,niż
brudnącieczzmętnegoźródła.

Dalej,byzazgodączytelnikaodbiecchwilowoodscholastycznegoroztrzą-
sania,my,którzywedługobietnicyjesteśmysynamiabrahama,kopiemystud-
niewobcejkrainiefilistynów,tymczasemfilistynizazdroszcząccudzemu
szczęściu,znalezionestudnieusiłujązasypać.Jednakizaak(rdz26,13-22)
zwielkąstarannościąjeodkopałioczyścił:ażodkrytobijąceźródło.Tam
pasterzeGerarusprzeczalisięzpasterzamiizaaka,mówiąc:Na sza to wo da!
(rdz26,20).Dlategoizaaknaskutektego,cosięstało,nadałstudninazwę
Po twarz (rdz26,21).odszedłszystamtądwykopałinnąstudnię,októrąjuż
sporuniewiedli,przetonadałjejnazwęRoz sze rze nie (rdz26,22).

zupełniewtensposóbKościółrzymskiiŁacińskikopiestudniebijących
źródeł,tojestPismaŚwiętego;znajdujezaśwodęzbawiennejmądrości;tętni-
ceżycia,powiadam,znajduje:leczjakbywobcymkrajuŻydówiGreków.
aonistudnieusiłujązamulićizasypać;anawetsprzeczająsięznamiimó-
wią:Na sza to wo da! Źródłojestnasze;ktoniejesthebrajczykiemiGrekiem,
nie powinien kopać w cudzej ziemi. Mówią: naszym językiem mówił
chrystus,mówili prorocy, apostołowie i ewangeliści.WyŁacinnicyobcy
[121] jesteście,itopismopowinniścieodnaswyżebrać;nasząpracą,naszy-
mipoprawkamiwaszekodeksymająbyćprzywróconedowłaściwej.prawdy.
TakstudnienaszeŻydzi,błędnowiercy,ciekawscynowinekmiłośnicy,usiłują
wypełnić ziemią i sprzeczają się z nami; lecz jest to czysta potwarz.oni
bowiemsąobcyciału,jakimsposobemjeoświetlą?oniniemająmyślenia
chrystusa,wjakisposóbchrystusoweznaczeniawytłumaczą?oniznami
walczą,czybrońnasząbędąwyposażać?onie.Wykopmywięcinnąstudnię,
którąnazwiemyRoz sze rze nie; Kościółoto,długoiszerokorozgarnięty,oco
żadna nie powstanie sprzeczka. BoKościół jestFi la rem i utwier dze niem
prawdy (1Tm3,15), jestpaństwemBożym,Któ re roz we se la by strość rze ki
(Ps45,5).onpoiłtysiąclattemusynówswoichwodątejrzeki.Tejwody
powinniśmypróbowaćitrzymaćsię,ainnychźródełprawdynieszukać.

Od po wiedź na dru gie. leczpierwszeuzasadnieniazobaczyliśmy;zobacz-
myjużpozostałe.cobowiemzarzucapowagaaugustynaiDamazego,potym
cozostałopowiedziane,niemażadnejwagi.czybowiemprzeciwstawisznam
augustyna,czyDamazego,obajmówiąoswoimczasie.innocentyzaś(cJc:
Dystynkcja20,rozdział3:De qu ibus, friedberg1,66),któregoniektórzychcą
nam przeciwstawić, nie pojmuję, czego by chciał, chyba, że urywek jest
skażony.Myślębowiem,żenienależyczytać(Boskiepisma):grec kie, lecz
ka no nicz ne. otejsprawiemożewinnejksiędzeszerzej(zobaczniżej:Księga
piąta,rozdział5,zagadnienie3).

Od po wiedź na trze cie. Tobowiem,coerazmmyślał,żenajciężejprzygnia-
ta,jestbardzolekkie.Gdyżwielu(urywków),którehieronimpoczątkowo
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iwstarymprzekładzienowegoTestamentuiwprzekładzieSiedemdziesięciu
uważałzabłędne,później,zwiększąstarannościąrozważając,alboteżnapo-
mnianyprzezprzyjaciół,albozapewneprzeznieprzyjaciół,stwierdził,żepo-
prawiaćnienależy,cofranciszekTitelmannwyjaśniłwApo lo gia. zpewnością
hieronimwHe bra icae qu aestio nes piętnuje SiedemdziesięciuTłumaczy,
żewbrewprawdziehebrajskiejzamiastPrzy ja ciel, przełożyliPa sterz. Potem
jednaksamposzedłzaSiedemdziesięcioma.

nieumykamizdanieaugustynazGubio,leczjasne,żejestzmyślone.co
bowiembardziejniestosowniemożnapowiedzieć,niżżebłądSiedemdziesię-
ciutłumaczówzwinyprzepisywaczywślizgnąłsiędowydaniahieronima?
cóżznowumniejprawdopodobne,niżżeSiedemdziesięciutłuma- [122] czy,
mężównajsławniejszych,wsprawiejaknajbardziejjawnej,któraidlaludu
byłałatwa,uległoprzywidzeniu?JużzaśjakniegodnieprzezWawrzyńca,
fabera,erazma,dawnewydanienakażdymkrokujestganione,wjednym
liściedorzymianfranciszekTitelmannjasnowykazuje.ztegowyraźnie
pojmujesię,ilewiarynależymiećwobectycharystarchów.

atopierwszeuzasadnienie,którymnaszedawnewydanieoskarżanejest
o fałsz,znajdujesięwHar mo nia Evan ge lio rum osjandra.Tosamopiętno
wypalilistaremutłumaczowi:Mikołajzliry(Sdz10)orazBurgensis(lb36);
leczhieronimposzedłzaSiedemdziesięcioma.zgadzająsięznimi:Damascen,
wksiędzeczwartej,rozdział15;euzebiuszwpierwszejksiędzeEc c le sia sti ca
hi sto ria, rozdział6;epifaniusz, Ha ere sis 78;ambroży,księgatrzeciaCommen -
ta rius in Lu cam; nicefor,księgapierwsza,rozdział11;Beda,księgapierwsza
In Lu cam, rozdział10.Wolęniedbalstwotych,niżmrocznąpilnośćtamtych.

Przeto,żewprawiejestwzglądnacel,należyrozumiećprawootychnie-
wiastach,którymzbrakumężczyznprzypadadziedzictwoojcowskie.Tobyło
powodemdlaŚwiętegoTomasza,Su ma Teo lo gicz na,częśći-ii,zagadnienie
105,artykuł2,do2orazdlaPiotralombarda,Czwar ta Księ ga Sen ten cji,Dys-
tynkcja30,zagadnienie2,artykuł1;zagadnienie3doczwartego,bycórkom
aaronapozwoliłnaswobodnemałżeństwo,wczymmianowiciebrakowało
względutegoprawa.iwKsiędzeKapłańskiej21,7arcykapłanmanakazpo-
ślubieniadziewicyzeswegoludu,niezrodualbopokoleniaswego.izKsięgi
Sędziów10,1wiadomo,żeTolaiabimelechbylikrewnymi,jedenznichbył
zpokoleniaissachara,drugizpokoleniaManassesa.imążlewitazpokolenia
efraima pojął małżonkę z pokolenia Judy, Księga Sędziów 19,1; Józef
flawiuszksięgapiątaAn na les, rozdział6.Więcnaszewydanieniejestfałszy-
we,lecztekstpowinienbyćprawidłowowyjaśniany.

cóżwięc,ktośbowiemtopowie,dotyczyPanaporządekpochodzeniado-
prowadzonyażdoJózefa?zpewnościąbardzodotyczy.Gdybowiempisał
ewangelista,Żydziwiedzieli,żeJózefjestztegosamegopokolenia;dlatego
bowiemobojewBetlejemsączynszowani,jakomianowicieztegosamego
rodu pochodzący. a wszystkie historie zgadzają się, że Błogosławiona
Dziewicaniemiałażadnychbraci,dlategopojęłamężazeswegopokolenia.

cowięc wtedy znane było ludowi Żydowskiemu, nie było trzeba, by
ewangelistapisał,tegonauczał,żeJózefpochodziłodDawida.Wtejjednej
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sprawiezachowałzwyczajPism,żeniewiastw[123] rodowodachporządek
niejestsplatany,arzeczywiścieuczyłtego,ocomógłbyzaistniećspór.Boże
Mariabyłaztegosamegorodu,cowowymczasiebyłoludowijaknajbardziej
wiadome,niesądziłewangelista,żetrzebaprzypominać.

TakżedrugieuzasadnienieosjandraznajdujesiewHar mo nia Evan ge lio -
rum, gdzieprzekazuje:„hebrajczycywodmianachmowyniemająrodzaju
nijakiego,tosprawia,żewyrazów:mę skie orazżeń skie nadużywajązamiast:
ni ja kie. Żegdziemymówimy:Nie do brze być czło wie ko wi sa me mu (rdz
2,18),niedoświadczonytłumaczoddałbyNie jest do bry być Adam sam. Wten
samrównieżsposóbwmiejscetego,cohieronimprzełożył:Ma lut kieś jest
(Mi5,2),oczywiścieiprawdziwietrzebabyłoprzełożyć:Ma ło jest, byś by ło
mię dzy ty sięcz ni ka mi, czy li ksią żę ta mi Judz ki mi.Powódtegotwierdzeniaświet-
niejestoddany:Al bo wiem z cie bie itd.Tazasadaniezdatnajestdozastosowa-
niawobecpoprzedniejwypowiedziwprzekładziehieronima.Żezaśnastępny
członjestpodstawąpoprzedniego,ukazujenaturamowy,rozstrzygazdrowy
rozsądek,iświadczyDuchŚwiętyustamiewangelisty.”

Dotądprzytoczyliśmysłowaosjandra.leczdziwnejestrzadkiezuchwal-
stwobłędnowiercy.chaldejskieomówienie,wszyscynowsiŻydzi,Siedem-
dziesięciutłumaczy,zgadzająsięzhieronimem,aonjedensamsobiemędrkuje.

leczponieważteksthebrajskiniemazwiązku,możnazaistetakodebrać
całąwypowiedź,żedrugiczłonjestprzyczynąpierwszego.Toznaczeniemieli
arcykapłaniipisarze,którychsłowaznależytąwiernościąprzytoczyłMate-
usz(2,6).Możezaśitakbyćwzięte,żeczęśćdrugapojmowanajestjakby
przeciwnie.Wtymznaczeniuwziąłhieronim,jakwidaćzkomentarzydo
Micheasza.ajeżelirzeczsamąstaranniejrozważysz,zpewnościąmałoznaczy,
jakimsposobemmowajestbrana.Śmiesznydlategojestosjander,którywzbu-
dzatakwielkietragedieonic.

Łatwejestto,cododanejestnatrzecimmiejscu,gdyżkodeksySiedem-
dziesięciutłumaczymiałyznakzapytaniaiprzekładałytak:Za li się gnie wa
na ka żdy dzień? (Ps7,12).aaugustynzaiste,chociażczytałbezpytania,wyra-
ził jednak nasze znaczenie, mówiąc: Dłu go myśl ny i nie spro wa dza-
ją cy gnie wu na ka żdy dzień. Przetozdajesię,żeSiedemdziesięciutłumaczy
[124] doskonalewyraziłoznaczenietegowiersza, jeżelipoprzedniemają
przylegaćdonastępnych.

cozaśKalwinzarzucawrozdziale5In sti tu tio nes,zimnetojestisłabe,za-
równoponieważSalomon,jakniektórymsiępodoba,mówiomiłościiniena-
wiściprzeznaczeniaiodrzucenia,orazsądzą,żeprzekonujeichto,cododano:
Ale wszyst kie rze czy na przy szły czas za cho wa ne są w nie pew no ści (Koh9,2);
zarównogdyżmówizwyczajnieidozwykłegosposobuwyrażaniastosuje
mowę,wktórej,ponieważczłowiekniewie,czyjestgodnyśmierci,prawdzi-
wiemówi:Nie wie czło wiek, czy jest mi ło ści czy nie na wi ści go dzien (Koh9,1);
jak,zresztączęstowtejksiędze,ponieważzajmujemiejsceuzasadniającego,
anieokreślającegoosobę.

Przetowtymrozdzialezarazodpoczątkuuzasadniasię,żewielezłanastę-
pujestąd,iżwszystkojednakowozdarzasięsprawiedliwyminiezbożnym
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natymświecie.Jednązaśzniedorzeczności,któreprzedkłada,jestżewdo-
muBożym są rozmaici słudzy, jedni dobrzy, inni źli, a jednakPan nie
wyjaśniakogokocha,kogonienawidzi:leczwydajesiętakłaskawiepostę-
powaćwobecniezbożnego,jakwobecpobożnego;iniemniejpoważnyoraz
surowyjestwobecdobrychsług,jakwobecniedobrych.Wszelkiebowiem
dobro i zło tego życia jestwspólne obu.niczegowięc błędnego nasze
wydanieniezawiera,czyprzyjmiemytopierwsze,czydrugie,czytrzecie
znaczenie.

Boconiektórzypodejrzewają,żetłumaczewangeliiMateusza24,27błęd-
niezamiastblask przełożyłbłysk, boniebłyskwychodzizewschoduidąży
dozachodu,leczblask,jestdowodzeniembardzośmiesznym.Popierwszebo-
wiem,jeżeliwtymmiejscutkwijakiśbłąd,towydawałosiębliższepodobień-
stwadoprawdy,żenietłumacza,aleprzepisywaczy.Wyrazytebowiembłysk
(ful gur) orazblask (ful gor) sątakbardzopodobne,iżłatwojestjedenpodsta-
wićzamiastdrugiego.Dlategoniezbytsłuszniezrzucasięnatłumaczatęwi-
nę,którąsłuszniejbyłobypoczytaćprzepisywaczom.następnieniemogłobyć
żadnegowogólegrzechutłumacza,gdziewszystkiegreckiewzorce,idawne
inowe,zgadzająsięinieinaczejczytająniżάστραπή,którytowyraznieblask,
leczbłyskoznacza.(orygenesodbłysku,októrymnajpierwmówił,wkońcu
przechodzidoblasku.anigreckanazwaichobunieoznacza,aniwyrazy,które
uGrekówoznaczająbłyskiblaskniesąpodobneipokrewne,leczbardzo
różne).leczioblaskuzaisteniemożnaprzyjąć,chociażbygreckiwyrazoba
oznaczał.[125] Słońcebowiempowoliwschodzi, jegowschóddługosię
wyczuwa,zanimsięukaże.Jegowięcblaskniewkraczaniespodzianie.

Panzaśbezwątpieniaoznajmia,żejegoprzyjściebędzienagłeiniespo-
dziewane.To,codoskonalewyrażasiępodobieństwemdobłysku,którynim
zaczekasz,jużbłysnąłiminął.achociażbłyskniesięgaodwschodudoza-
chodu,jeślizważasznazasadęfilozoficzną,jednakdlawyrażenianagłego
i nieoczekiwanego zaiste, lecz widzialnego oczom wszystkich przyjścia
chrystusa,wystarczyzastosowaćto,cooczomnaszymsięukazuje.

inaczejtrzebazganićŚwiętegoTomasza,jakonieznającegooptyki,który
dlawyjaśnieniawjakisposóbsprawyBożejaśniejąwludzkich,dajeprzykład
zwierciadła,wktórym,jakmówi,widaćobraz,cochociażnietakjestwrze-
czywistości,namjednaktaksięwydaje;anależyteżzganićMojżesza,jako
nieznającegoastronomii,boumieściłDwa świa tła wiel kie (rdz1,16)chociaż
sąinne,owielewiększe.

leczzmysłunaszemutedwawydająsięnajwiększe;aniejestobcepisa-
rzomPismaŚwiętego,stosowaćsiędoprostegoluduimówićjakzwykłlud.
Dotychrzeczydołączyłbymwieleprzykładów,gdybyotymuzasadnieniu
dosyćinadtoniezostałopowiedziane.eliuzpewnościązgodnieztązasadą
rzekł:Od gwiazd po łu dnio wych wyj dzie bu rza, a od Wo zu nie bie skie go zim no
(hi37,9).WtensamsposóbProrokpowiada:Któ ry utwier dził zie mię nad
woda mi (Ps135,6),jakbywodybyłyniżej,gdytymczasemgórują,jakokażemy
wksiędzetrzynastej.Wpodobnyteżsposóbtrzejaniołowie,którzyukazalisię
Patriarsze,mówisię,żejedli,nieiżrzeczywiściejedli,leczżewydawałosię,
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iżjedzą.chociażJustynobrazowopojął,taksamojakogieńzdajesiępożerać
izjadać,ponieważpochłania.JestzaśtenurywekwDia lo gus cum Tri pho ne. 

Tozaśjużniewymagadługiegoomówienia,dlaczegotłumaczeuważali,
żeniezawszetrzebacałkiemtesamerzeczy,którewyrażonesąhebrajską
mową,przekładaćnagreckąiłacińską,leczżeniekiedywystarczy,gdypoda
siębliskie ibardzopodobne.BorównieżwprzekładaniuPismaŚwiętego
stosowali to, co powiedział cyceron o prawie tłumaczenia, że słów nie
[126] należyliczyć,aleważyć,znaczenietakoddawaćznaczeniu,bynaile
można iwolno, czasemnawet nie dbając o słowa,wesprzećpojmowanie
czytelnika.Uważali,żetonajbardziejimwolno,gdyautorzyhebrajscyposłu-
giwalisięjakimśpodobieństwem:albozwierzęcia,albodrzewa,alboowocu,
alboziela,albowreszcieinnejrzeczy,któreGrekomalboŁacinnikombyłyby
nieznane;jakuizajasza(1,30):Gdy bę dzie cie ja ko dąb, któ re go li ście opa dły,
pohebrajskujestEla, wyrazten,jeśliwierzymySiedemdziesięciutłumaczom
anawetsamemuhieronimowiwkomentarzach,oznaczaraczejdrzewoterpen-
tynoweniżdąb.leczponieważdrzewoterpentynowejestdrzewemobcym
inieznanym,zsamejtylkonazwyznaneuŁacinników,stosowniewmiejsce
drzewaterpentynowegoumieszczonyzostałdąb,drzewowszystkimijęzykom
iludomdobrzeznane.

równieżwPsalmie101,7zamiastpelikanawhebrajskimjestli qath, za-
miastsowyzaśke kos. Tamtojedniprzełożylikaw ka,innipe li kan; toczęść
puchacz, częśćku kuł ka, częśćpusz czyk. azaśSiedemdziesięciu tłumaczy
wyrazhebrajski,któryhieronimzawszeprzekładałono cro ta lus, tłumaczyło:
tope li kan, toptak, tonawetlew.niedlategojednaktorobili,żebyłowiele
iwątpliwychwyrazów,leczponieważuhebrajczykównazwyzwierzątzwłasz-
czairoślinbyłyzupełnienieznane,uważali,iżnicnieznaczywłączeniejakiej-
kolwiekpodobnejrzeczy,jeślipozostanietasamazupełniemyśl.

Szukasiębowiemtampodobieństwa,wktórymwszystkieterzeczysięzga-
dzają,aniejakiejśinnej,własnejiosobliwejnatury.JakteżgdyuŁacinników
przysłowiowomówisię: Pies w żło bie; jeśliktośprzełożyłbypohiszpańsku:
Et per ro del hor te la no (Piesogrodnika),doskonalezaistebyprzetłumaczył;
ponieważpodróżnymwyrazemirzecząprzedstawiasięczytelnikowijedną
itęsamąmyśl.

DlategonadmiernabyłatasumiennośćKajetana,którywyrazuEla zpro-
roctwaizajasza(1,30)niezechciałzmienićwłacińskimwzorcu,jakbyzacho-
dziłoniebezpieczeństwo,gdybyśmyczytali:dąb,albodrzewoterpentynowe,
albojakieśinnepodobnedrzewo.ztegosamegorównieżpowoduganisiębłąd
tych,którzyponieważhieronimtamdaje[127] ono cro ta lus, gdziezwykle
Siedemdziesięciudajepe li kan, sądzili,żetojesttensamptak.

WtymbłędziebyłteżautorkomentarzydoPsalmów,obiegowychpod
imieniemhieronima.ŻezaśprzyznawaćjeŚwiętemuhieronimowijestjawną
niewiedzą,otwarciedowodzisięchoćbyztegojednegourywka.autorten
bowiemmówi,żepelikanpołacinienazywasięono cro ta lus. aczymożebyć
większa niewiedza, niż sądzić, że wyraz ono cro ta lus jest łaciński? (nie
twierdzę,żewszystkieoneniesąhieronima.Wierzęzaiste,żedoniektórych
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Psalmówkomentarzeonwydał).aleotymdotąd.Terazciąglenanowotosamo
twierdzimy,żewprzekładzietegorodzajuporównań,niemaznaczenia,czy
tesamerzeczyprzekładamynarzeczytesame,czynapodobneibliskie,jeżeli
myślniejestinna,lecztasama.

acóż,żegdyŁacinnikombraksamejrzeczyinazwyhebrajskiej,jeślitłu-
maczodrzeczypokrewnejibliskiejnazwałnamrzeczskądinądnieznaną,nie
uczyniłprzecieżniczegoniedorzecznego?alepróbowałrzeczydozwolonej
wszystkimtłumaczom,albozpowagi,albozbliskości,byalbodlaoznaczenia
nałożyćnazwęłacińską,alboprzełożyćoznajmiającrzeczpodobnąlubbliską.

Gdywięcu Jonasza4,6 jedniprzełożylidy nia, innibluszcz, ze swego
skorzystaliprawa,izobowiązanidosumiennościsłówniemusielidopuścić,
bywtymurywkuaniGrecy,aniŁacinnicy,nicnierozumieli.Podobnezaś
temujest,coPorfiriuszzarzuciłproroctwuDaniela,żejestzmyślone,iniema
gouhebrajczyków,leczjestwymysłemjęzykagreckiego:ponieważwhisto-
riizuzannyzawartejest:cУπόσχίνον....cУπό πρίνον.(Dn13,54-59).etymo-
logiatabardziejodpowiadajęzykowigreckiemuniżhebrajskiemu.Ponieważ
Kościółodrzuciłto,comuodpowiedzieli:euzebiusz,apolinaryihieronim,
mybardziejprawdziwieodpowiadamy,żegreckitłumaczmógłuczynićto,
isłuszniemógł,czegotłumaczłacińskisięobawiał.

niebyłobowiemkoniecznewtymmiejscuprzytoczyćtesamedrzewa,
któremiałjęzykhebrajski,bogdybytesamezostałyprzytoczone,nietylko
etymologianiemogłabyćzachowana,aleiuroczystośćproroctwaipodstawa
wyroku.Przełożyłwięcinne,albopodobne,albobliskie,wktórychwyroku
prorockiego zachowałby i bystrość i powód.Poza tym, ponieważ drzewa
[128] tezostałyprzezprorokanazwanejęzykiemchaldejskim:niemusimysię
martwić,jeśliwhebrajskimniemaaniich,anipodobnych.

Uzasadnieniomwięc,którymiprawdanaszegowydaniazwykłabyćnapa-
dana,jeślisięniemylę,obficieodpowiedziano.chociażwieleumyślnieopu-
ściłem,tychktóremianowiciezdawałysięłatwiejsze,niżbymnaichodparcie
zużywałoliwęitrud.Takiejestto,comówiJakublefèvred’Étaple,żeKościół
błędemtłumaczazmylonyniezbożniezamiastBogawyczytujeaniołów.Uważa
bowiemzaniezbożnytenodczyt:Ma ło co mniej szym od anio łów uczy ni łeś go
[hbr2,7].Wtejsprawiejaknieuczenieinierozważnie,jaklekkomyślnieinie-
mądrzezbłądził,niebyłobytrudnowykazać,gdybyprzednamierazmniedo-
konałtejsprawywielkąsiłąuzasadnień.Tłumaczemlistudohebrajczyków
byłzpewnościąKlemens,alboŁukasz,jakświadcząnajpoważniejsiautorzy.
Któremuśznichzarzucaćniezbożność,będziezbrodnią.TakżeoskarżaćKo-
ściół,któryuznałbylist,wktórymjestniezbożnybłąd,czymogłobysięstać
bezniezbożności,niewiem.leczdośćotym.idźmyjużzapozostałymi.

Skorobowiemhistorięzuzannypotychczasachzwyczajkościelnyzatwier-
dziłiczytałludowiimieniemprorokaDanielaiskoroTrydenckiSobórumoc-
niłtakżeswoimokreśleniem,tahistoriazpewnościąwinnabyćprzezwiernych
przyjęta.WprawdzieJuliuszafrykańskizarzuciłorygenesowi,żehistoria
zuzannywydajesięobcapiśmiennictwuprorockiemu,jakświadczyeuzebiusz
wksiędzeszóstej,rozdziale23.ajednakjemu,jakpowiadatenżeeuzebiusz,
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Ory ge nes jaw nie od pi su jąc twier dzi, że nie na le ży słu chać wy my słów i podstę -
pów Ży dów, lecz to tyl ko mieć za praw dzi we w Bo skich Pi smach, co Sie dem -
dzie się ciu tłu ma czy prze ło ży ło; bo to tyl ko po wa gą apo stol ską jest po twier-
dzo ne. Tyleeuzebiusz.

TosamooznajmiahieronimwCa ta lo gus, mówiącotymżeJuliuszuafry-
kańskim;oraztenżehieronim,wpierwszejksiędzeApo lo gia ad ver sus Ru fi -
num, usprawiedliwia copowiedziałwewstępach,mówiąc:Że zaś oznaj miam,
co He braj czy cy zwy kli mó wić prze ciw ko hi sto rii Zu zan ny oraz pie śni trzech
mło dzień ców i ba śniom smo ka Be la, któ rych nie ma w he braj skim zwo ju; kto
mnie prze zy wa głu pim, że sam jest krę ta czem [129] do wo dzi: bo nie wy ja śni -
łem, co sam my ślę, lecz co oni prze ciw ko nam mó wią. Dotądhieronim.

Od po wiedź na pią te. nainnezaśuzasadnienie,ponieważniechcemybyć
rozwlekliwwyjaśnianiuszczegółów,krótkoodpowiadasię,żetenurywek
zpierwszegolistudoKoryntian(15,51)dwojakoczytasięuGreków,jakma
pospolite wydanie, w ten sposób: Nie wszy scy wpraw dzie za śnie my, lecz
wszyscy bę dzie my od mie nie ni. MówiąotymDydym,orazhieronimwliście
Ad Mi ne rium et Ale xan drum. 

anijedenanidrugiodczytniezostałodrzuconyprzezmężówKościoła.
alezawszeprzypominali,żeodczytjestwątpliwyirozmaity;ianijednego
anidrugiegoniemusimyprzyjmować,ponieważdoktorzyKościołaniestwier-
dzili,żejednaczydrugastronajestpewnaikatolicka.Tosamobyłobywkaż-
dyminnymurywkuwydaniałacińskiego,gdybyzupełnietosamosięzdarzyło.
alegdziekatoliccydoktorzyutrzymywalibezróżnicyjedenitensamodczyt
inieważyliobosiecznejmyślitwierdzenia,niewolnonamwydaniałacińskie-
gopodawaćwwątpliwość.

aleiwtymmiejscuniedasięudowodnićtwierdzeniaerazma,lefèvra
iKajetana,którzywsprawie,gdzieniemiałoznaczeniajakimsposobembędzie
sięmówiło,woleliwybraćtenodczyt,któryzasadanowościczyniłagodniejszym
poklasku.Tocowrodzonejesttym,którzywoląiśćzadziwnymiraczej,niżrze-
telnymi.Myzaśchcemyiśćzaorygenesem,Dydymem,atanazym,augustynem
(księga20De ci vi ta te Dei), cyprianem,Tertulianem,iogólnązasadąŁacinni-
ków.Boiakacjusz,Biskupcezareimówi,żeuhieronimawwielugreckich
wzorcachjestodczytnasz,wnielicznychzaśinny.itominieumyka,cozło-
toustyiTeofilaktpisaliwkomentarzach,ahieronimtakżewpewnymliście
doMarceli.leczcowyżejpowiedziałem,nielubię,żewsprawach,któreobu-
stronniesąprzeciwstawiane,teologombardziejpodobająsięnoweniżdawne,
zwyczajemnaszychojcówpotwierdzone.iopiątymuzasadnieniudość!

natozaś,conastępuje,majątęodpowiedź.Wielkijestbłądtych,którzy
bezszczególnegodaruDuchaŚwiętegomyślą,żemogąPismoŚwiętealbo
pojąć[130] albowyjaśniać.(PocząteklistuAd Minerium et Alexandrum brzmi:
Ma gnis nos pro vo cas Iam bli chos Py tha go rae do ctri nam> rzecze,ponieważ
boskozostałaprzekazana,pojąćmożnatylkogdyobjaśniaktóryśzbogów.
Przetouczeńpowinienwzywaćboga,gdypomocybogówpotrzebuje).Tenzaś
dar, imbardziejpotrzebapojmowania iwyjaśnianiaPismaŚwiętego, tym
rzadziej i trudniej się zdarza.Bo uczoność, zasób słów, znajomośćwielu
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języków,dajepilnośćludzi.JeżelijednaktłumaczowiŚwiętychKsiągbrak
szczególnegoducha,darmozezmiłowaniaBożegodanego,nietyledlapożyt-
ku tego,ktootrzymuje, iledlapożytkuKościoła,wszystkobędziegłodne
izimne,chociażbyłobywypracowaneidługoprzedtemwymyśloneiwynale-
zione;cowięcej,będziebłędnewwiększościwyjaśnień,ludzkimrozumem
iumysłemprzełożone.

BoKlemensaleksandryjskiwpierwszejksiędzeStro ma ta orazapostoł
w pierwszymliście doKoryntian,wyjaśnianie Pisma, proroctwo i Boże
natchnieniewspominawśródinnychdarówDuchaŚwiętego;iniezwiefilo-
zofią,aleproroctwem:mianowicie,żedowyjaśnianiaPismaŚwiętegopotrze-
ba tego samegoDucha, którym ono zostało napisane:Boskiego zarówno
iprorockiego.

Piotrdowodzitegowdrugimswoimliście(1,19-21):I tak po twier dzo na nam
zo sta ła mo wa pro ro ków, któ rej trzy ma jąc się, jak świe cy świe cą cej w ciem nym
miej scu, do brze czy ni cie. ... Ale to przede wszyst kim ro zu miej cie, że żad ne pro -
roc two Pi sma nie do ko nu je się wy kła dem wła snym. Bo ni gdy pro roc two wo lą
ludz ką przy nie sio ne nie zo sta ło, ale Du chem Świę tym na tchnie ni mó wi li świę -
ci lu dzie Bo ży.

Tozaś,jakprzednamisławnimężowiepojmowali,tomaznaczenie:Dobrze
zaisteczynicie,zważającnaproroków;lecztonajpierwpojmijcie,żeBoskich
proroctwniepojmujesięludzkimiwłasnymwyjaśnieniem.Duchembowiem
ŚwiętymmówiliświęciludzieBoga,azwierzęcyczłowiekniepojmujetego,
cojestDuchaBożego.KtóżbowiempoznałmyślBożą?

itosamooznajmiłiz(50,4)mówiąc:Pan dał mi ję zyk wy ćwi czo ny, abym
umiał wes przeć znu żo ne go sło wem. Wzbu dza ra no, ra no mi wzbu dza ucho,
abym go słu chał jak mi strza. auŁukasza(24,45):Wte dy otwo rzył im umysł,
że by ro zu mie li Pi sma.TymświadectwemhilarydowodziIn Psal mum 115, 
żerozumieniePismaŚwiętegojestdaremBoga.

SkoropojmowaniePismaŚwiętegojestdaremBoga,Pismazaśwyjaśniać
niktniemoże,tylkoten,ktopojmuje,zobojgawynika,żeŚwię- [131] tego
PismaprzekładnikomuniemożesięudaćbezszczególnejłaskiBożej.inaczej
jeśliŚwiętyhieronimuważa,żewystarczyzasóbwyrazów,świeckawymowa,
biegłość trzech języków, rozmaita znajomość rzeczy, skorowie, żewnie
wszystkiejestobficiewyposażony,dlaczegowliściedoDezyderiuszaprosi
owsparciecudzychmodlitw,bywtymsamymduchu,wktórymksięgizosta-
łyspisane,mógłjeprzełożyćnajęzykłaciński?DlaczegoteżwliściedoPau-
lina,mającprzekładaćPismoŚwięte,rzecze:Od słoń oczy mo je, a przy pa trzę
się dzi wom pra wa Twe go (Ps118,18). Pra wo bo wiem jest du cho we i po trze ba
ob ja wie nia, by zo sta ło po ję te; iznowupowiada:jak wie lu dzi siaj my śli, że zna
Pi smo, a trzy ma ją księ gę opie czę to wa ną i nie mo gą otwo rzyć, je śli nie otworzy
ten, kto ma klucz Da wi da; aotymzlistudoGalatów1,7:Są nie któ rzy, co
was nie po ko ją i chcą wy wró cić Ewan ge lię Chry stu so wą, mówi:Ka żdy, kto
obja śnia Ewan ge lię w in nym du chu, niż zo sta ła na pi sa na, wie rzą cych nie po -
koi i od wra ca Ewan ge lię Chry stu sa, że to co jest z przo du, ro bi z ty łu, a to, co
jest z ty łu, ob ra ca na przód. Je że li ktoś po stę pu je tyl ko za li te rą, tyl ne ro bi
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przed nie; je że li ktoś zga dza się z ob ja śnie nia mi Ży dów, na tył wy rzu ca to, co 
z na tu ry swo jej po sta wio ne jest na prze dzie; apotemwtymsamymteżrozdzia-
le(Ga1,11)otym:Ewan ge lia, któ rą prze po wia da łem, nie jest we dle czło wie ka
itd. Mar cjon i Ba zy li des, powiada(rozdział1,zagadnienie1),oraz po zo sta łe za -
ra zy błęd no wier ców nie ma ją Bo skiej Ewan ge lii, po nie waż nie ma ją Du cha
Świę te go, bez któ re go gło szo na Ewan ge lia sta je się ludz ka. I nie myśl my, że
Ewan ge lia jest w wy ra zach Pi sma, lecz w zna cze niu, nie na po wierzch ni, lecz 
w rdze niu, nie w li ściach mo wy, lecz w ko rze niach ro zu mu. Dotądhieronim.

Jeżelionprawdęmówi,zmuszanaszaisteuwierzyć,żedawnytłumaczalbo
szczególnymdaremDuchaŚwiętegoprzełożyłPismoŚwięte,alboKościółŁaciń-
skiwielewiekówwstecz,miałewangelięnieBoską,leczludzką.Skorowięczarzu-
casz,żetłumaczniebyłprorokiem;zaisterzeczywiścieniebyłprorokiem,miał
jednak,jaksłusznietwierdziTitelmann,pewnegoduchagraniczącegozproroc-
twem[132] ibliskiegomu;jakiwykazaliśmy,żekoniecznyjestdoprzekładania
PismaŚwiętego;cowięcej,jakibyłkonieczny,byKościółŁacińskimiałwyda-
nieŚwiętychKsiąg,zaktórymbezpieczniepostępowałbywwierzeiobyczajach.

naostatnieuzasadnieniełatwojużodpowiemy.Jeżeliporównaniełaciń-
skichzgreckimiihebrajskimiprzeznasbyłobyzaniedbywane,moglibyśmy
najlepiejbronićsięprzykłademŚwiętegoambrożego,którychociażznałgre-
kęiwydawałkomentarzedoPismaŚwiętego,częstojednakdogreckichza-
glądaćnieraczył,nawetgdziebyłowiadomo,żejestjakaśróżnicaodczytu.
Możnatozobaczyćwkomentarzachdodwunastegorozdziałulistudorzy-
mian.Gdybyśmynawetrozmaitościątłumaczybardziejbylizmieszaniniż
wsparci,usprawiedliwiałbynasprzykładSofroniusza,uhieronimatowyznał
osobie:My zaś nie chce my po tę piać prze kła dów no wych tłu ma czy, ani zna jo -
mo ści ję zy ków, ani po rów na nia Ła ciń skich wzor ców z grec ki mi i he braj ski mi,
ale ra czej bar dzo za le ca my. (hieronimwliściedoSofroniusza).

JeślibowiemaugustynwdrugiejksiędzeDe do ctri na Chri stia na, rozdział
11,mówiżeprzekładypospolitychimałouczonychwięcejwspierająpojmo-
wanieniżmuprzeszkadzają,janiemogę,aniniemuszę,ganićróżnychwy-
dańbardzouczonychludzi.abymzłagodziłzawiśćtych,którzynasmogą
oczerniaćjakonędznychidzikich,nieznającychdobregopiśmiennictwa,albo
teżzawistnieganiącychcudzewysiłki,wyznaję,itozaistebardzoszczerze,
iżwznajomościjęzykówjestwielekorzyścidlapojmowaniaPismaŚwiętego.
znajomościjęzykównieprześladuję.

RozdziałXV,

Opożytkujęzykahebrajskiegoigreckiego.

najpierwsąjęzykamibardzoprzydatnymi,kiedyrozprawiasięzniewier-
nymi,alboteż,kiedyniewierniobcegojęzykasąprzyuczanidowiary.Ten

powódnawetsampodanyjestwpierwszejKlementynieDe ma gi stris, (cic,
clementisPapaeVconstitutiones,księga5,tytuł1,rozdział1:a.friedberg,
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cic2[1955]1179), dlaktóregonaakademiach trzebauczyć się języków.
inaczejpocojęzykarabski,któregotamkażesięuczyć?Tąsprawątrochę
nakłonionywydajesięerazm,(wewstępieSu per Lau ren tii an no ta tio nes),
byKlementyny[133] tejuzasadnieniempotwierdzić,żedopojmowaniaPisma
Świętegokoniecznesąjęzykihebrajskiigrecki.

Drugipożytekjęzykówjestwwyjaśnianiutychpowiedzeń,którezawie-
rająwielkąwyrazistość,albojakąśwrodzonąwłaściwośćuhebrajczyków
iGreków,którejłacińskamowaniezdoławypowiedzieć.Wieletegorodzaju
powiedzeńzapisałhieronim,zarównowHe bra icae qu aestio nes, jakiwCom -
men ta ria. Myjednolubdrugiedlaprzykładuprzytoczymy.

JakoddałtłumaczewangeliiMarka6,46:A roz pu ściw szy ich, gdziejednak
wyrazgreckiάποτασσω nieoznaczawprostrozpuszczać,leczrozpuszczać
łagodnieiłaskawie,jakżegnamyżyczliwieprzyjaciółodprawiwszyucztę.
Tuewangelista,piszącpogrecku,pochwaliłnajwyższągrzecznośćiżyczli-
wośćJezusachrystusa,nawetwobecwieśniaków.To,cołacińskimsłowem,
ztrudemmożnawyrazić.

awliściedoefezjan(1,4)zamiasttego,comanaszewydanie:a con sti -
tu tio ne mun di, pogreckujest:καταβολή.hieronimchcącwyrazićdobitność
tegosłowa,powiada:Nie to sa mo zna czy καταβολή, co stwo rze nie; stąd i my
dla ubó stwa ję zy ka i no wo ści rze czy, oraz (jakktośpowiedział), po nie waż
mowa grec ka jest szer sza, a ję zyk ob fit szy, po sta ra my się nie tak prze ło żyć
słowo ze sło wa (cojestniemożliwe),jak si łę sło wa wy ja śnić pew nym omó wie -
niem. Καταβολή ści śle mó wi się, gdy coś zrzu ca się z gó ry, al bo gdy ja kaś rzecz
bie rze po czą tek. Stąd i ci, któ rzy rzu ca ją pod wa li ny przy szłych bu dow li, mó wi
się: καταβεβληκέναι. Pa weł więc chcąc wy ka zać, że Bóg wszyst ko uczy nił 
z ni cze go, od niósł do nie go nie za ło że nie, nie stwo rze nie oraz uczy nie nie, lecz
καταβολήν, to jest po czą tek pod wa li ny. Dotądhieronim.

awpierwszejksiędzeAd ver sus Io vi nia num, mówiącourywkupierwsze-
golistudoKoryntian7,35 Nie że by wam si dło za sta wiać; powiada:lecz i wła -
ści wo ści grec kiej ła ciń ska mo wa nie wy ja śnia; ja ki mi bo wiem sło wa mi mógł by
ktoś po wie dzieć itd.,stądiwłacińskichkodeksachdlatrudnościprzekładu
tegowogólesięnieznajduje.Jestwieleinnychprzykładówtegorodzaju,
któremydlakrót- [134] kościopuszczamy.Ktochce,niechmnóstwowy-
czytauhilarego, nawielumiejscachwExpo si tio Psal mo rum twierdzącego,
żejęzykłacińskinieoddajepełnegopojmowaniazapisugreckiego.(naPsalm
65idotegowierszaPsalmu118:Wszel kiej do sko na ło ści wi dzia łem ko niec
[Ps118,96]; orazdotego:Bie ża łem dro gą przy ka zań two ich, gdyś roz sze rzył
ser ce moje [Ps118,32];idotego:Pro wadź mnie ście żką przy ka zań two ich
[Ps118,35]).równieżambrożywwykładziePsalmu118rzecze:Ła cin ni cy
nie mo gą we wszyst kim wy ra zić si ły ję zy ka grec kie go, po nie waż w grec kim
zazwy czaj jest więk sza si ła i wspa nia łość mo wy. Wtejsprawiemogłybybardzo
pomóc teologomprzypisyerazmadonowegoTestamentu,gdyby ich tak
licznymibłędaminiezrosił.

Jestinnyjeszczepożytekdoprzyjęciawieluznaczeńkatolickichztego
samegoPisma,zwłaszczagdyuGrekówihebrajczykówjestwieloznaczne.
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Takbowiemnasidialektycyzwyklinazywaćpowiedzeniawieloznaczneidwu-
znaczne.Botłumaczmógłoddaćtylkojednoznaczeniewyrazu.JakuKohe-
leta2,3naszewydaniema:Umy śli łem w ser cu swo im, abym po wścią gnął od
wi na cia ło mo je, inniprzekładają:Cią gnąć do wi na cia ło mo je, jeszczeinni:
Po cią gnąć do wi na cia ło mo je. Powodemtegocałkiemsprzecznegoprzekła-
dubyłoprzeciwneznaczeniewyrazuhebrajskiego.nacoisamhieronim
zwróciłuwagęwkomentarzach.

aponadtowpierwszejksiędzeApo lo gia ad ver sus Ru fi num, omawiając
urywekPsalmu2,12:Chwyć cie się na uki, zamiastczegoonprzełożył:Uwiel -
biaj cie sy na, alboteż:Uwiel biaj cie czy sto; powiada:Gdy by to nie by ło dłu gie
i nie pach nia ło prze chwał ką, już te raz bym ci wy ka zał, jak po ży tecz ne jest
wycie ra nie pro gów u mi strzów i ucze nie się sztu ki u ar ty stów; i zo ba czył byś
ja ki u He braj czy ków jest las dwu znacz nych rze czow ni ków i cza sow ni ków, 
co da ło two rzy wo ró żnym tłu ma cze niom, gdyż ka żdy wśród wąt pli wych
przekła da to, co mu się wy da je sto sow niej sze. Dotądhieronim.zobacztakże
ambrożegowPsalmiedrugim,owyrazie:Be re sith.

Wobcym języku dwuznaczność daje czasemuroczysty, albo zabawny
użytekwyrazu,któregownaszymjęzykunietylkoniedasiębezwielkiej
swobodyzachować,lecznawetwłaściwegoznaczeniaoddać.Jakwrozdziale
pierwszymuJeremiasza(Jr1,11)zamiasttego,comymamy:Czu wa ją cą, 
whebrajskimjestwyrazSo ced, któryjestdwuznaczny,oznaczaorzech oraz
czu wa nia,jakhieronimrozprawiatamżeorazoostatnimrozdzialeKoheleta.
Skorowięcprorokowiukazanazostaławwidzeniugałązkaorzechowaczy
migdałowa,py- [135] tanyprzezPanacowidzi,odpowiedziałpohebrajsku,
żewidzigałązkęSo ced. WtedyPan,igrającprzysposobnościmowy,rzecze:
Do brze wi dzia łeś, bo ja czu wać bę dę, itd.

itakchociażJeremiaszwziąłnazwęwjednymznaczeniu,toPannaginając
dodrugiegouczyniłzwieloznacznościmowy,bardzowytwornewspółbrzmie-
niemyśli, jakgdyktośpatrzącna jakąśgwiazdęniebieskąpowiedziałby,
żewidziWielkiegoPsa,świadomiebymupowiedziano:do brze zo ba czy łeś,
bo pies cie bie ugry zie, itd.Skorozaś tłumacz łacińskiprzełożyłSo ced na
orzech, couczyniłoSiedemdziesięciutłumaczy,zaisteniedorzeczniedodałby:
Do brze wi dzia łeś, bo ja czu wać bę dę, itd;stądmusiałjakąśniezwykłąswobo-
dątłumaczeniaoddaćłacińskimiwyrazamigałązkęczuwającą.nieodważył-
bym się tego twierdzić, gdyby nie podbudował najpoważniejszy autor,
hieronim.(na12rozdziałKoheletaina21rozdziałJeremiasza).

czwartypożyteknauki językówjestwpoznaniusposobówwyrażania,
zwrotówiprzysłówobcegojęzyka,jaknaprzykład:Nie oglą daj się za sie bie
(rdz19,17);oraz:Ni ko go po dro dze nie po zdra wiaj cie (Łk10,4),wktórych
przysłowiowo i obrazowooznaczona jest jakaświelka prędkość podróży.
(Pohiszpańsku:No se as oy do nivisto,toznaczy:nieczyńżadnejzwłoki).Kto -
kol wiek ma, bę dzie mu da ne, a kto nie ma, i to co ma, bę dzie wzię te od nie go
(Mt13,12;25,29;Mk4,25;Łk8,18;19,26),totakżeuhebrajczykówihisz-
panówjakbywprzysłowiowymobraziesięmówi:(Al ri co to dos le dan etc. 
al po bre aun lo que tie ne le qu it an). TakuSyracha (37,9)oniewiernym
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doradcyizdrajcypowiedziano:Od do rad cy strzeż du szy two jej; aby snadź nie
we tknął ko ła w zie mię i nie rzekł to bie: Do bra jest dro ga two ja.(Ha bla con
vos,ycogePietras con los pies). Takwhebrajskimpowiedzeniu:sy no wie utra -
pio nych (Ps126,4),zwąsięsilniigotowi.czytajotymhieronima,wliście
Ad Mar cel lam, któregopoczątek:Be atus Pam phi lus>

TakprzezCór ki śpie wu (Koh12,4)pojmujesięuszy.TakSaulnazwany
jest:Sy nem jed ne go ro ku (1Krl13,1),gdyzacząłkrólować,toznaczynie win -
ny. Jeśliniepojmiesztak,jakwydałosięeucheriuszowi,żeSaulwybranyprzez
Samuelajedenrokbyłcichowdomu,apoupływierokuzacząłkrólować.
leczotymprzykładziegdzieindziej.Bomożebłędemprzepisywaczyzamiast
21lat,wprowadzonojedenrok.

TakNem rod, du ży łow ca przed Pa nem, toznaczypodniebem;jakbynaj-
silniejszyzewszystkichludzi,którzypodniebembyli.Wiem,żeniektórzytak
wyjaśniali,byzwanybyłłowcąwobecBoga,jakbyłowcaBoga,coznaczyło-
by,żemocpaństwowajednejmonarchiijestpomstą[136] przezBogaza-
twierdzoną,jakoiżjestpomocnicąBoga.leczto,cowcześniejpowiedziałem,
podobasięhebrajczykomnajbardziejuczonym.albomożezwanyjestłowcą
przedPanem,toznaczypodgołymniebem.ludzibowiem,zwyczajemzwie-
rzątkrążącychpopolach,zgromadziłwewspólnotęobywatelską.

Tak,żespadł Pan od Pa na, niektórzyuważajązahebraizm,toznaczy:
z gó ry; lecz,żeSyn od Oj ca, pojmują:euzebiuszwpierwszejksiędzeEc c le -
sia sti ca hi sto ria, rozdział1;hieronimnaOse ae 1;ireneusz,księgatrzecia,
rozdział6;Bazyli,piątaksięgaCon tra Eu no mium; MarcelidobiskupaSalo-
mona;SynodwSirmium,kanon15.

izpewnością,byśmyinneksięgiStaregoPrzymierzaopuścili,Przy sło wia
Salomonaztrudemjakimśsposobemmożnawyjaśnić,niemającwzględuna
hebrajskizwyczajimowę.cobowiemuhebrajczykówmówisięwpostaci
przysłowia,touŁacinnikówniekiedyniejestżadnymprzysłowiem;większość
niewiedząctego,uciekawwykładzieprzysłówdoprzenośni,alboteżzmyśla
rozmaitemajaki;dużolepiejbyłowprostwyznaćnieznajomość,niżinnychczy-
nićdziedzicamiswojejniewiedzy.BłędytychŁacinnikówłatwobymprzypo-
mniał, gdyby czego innego nie wymagała zasada tego czasu; a my albo
zpowoduczci,albodlażyczliwości,nikogotuimiennieniechcemyzranić.To
wiadomo,żeprzypowieścicoinnegoobiecująwśrodku,acoinnegozwierz-
chuinietomaznaczenie,cojestnapisane.ztegowynika,jakhieronimmówi
oostatnimrozdzialeKoheleta,żeKsięgaPrzysłów,niemawidocznychprzy-
kazań,cosądząprostaczkowie,leczjakszukasięwziemizłota,worzechu
jądra,wkolczastychłupinachkasztanówukrytegoowocu,takwnichBoskiej
myśligłębiejdociekaćtrzeba.cobezznajomościjęzykahebrajskiegoztrudem
uczynimy,bymwięcejniepowiedział.hieronimzaśbardzowsparłbyłacińskie
pojmowanie,gdybywydałkomentarzedoksiągPrzysłów.Boteobiegowe,
chociażhieronimowiwDe cre ta le ti tu li De con sti tu tio ni bus (zobacz:a.fried-
berg,cic1[1955]8) sąprzyznane,wyraźniewidać,żeniesąhieronima.

Piątypożytekjestwpoprawianiutychbłędów,któremianowiciewślizgnę-
łysięprzezniedbalstwodrukarzy,alboniewiedzętych,którzyprzepisywali.
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JakwKsiędzeJozuego11,19Nie by ło [137] mia sta, któ re by się nie pod da ło
sy nom Izra elo wym; gdziedrugieprzeczeniejestzbędne,jakzdalszegociągu
jasnowynika.leczskorobyćmożeSiedemdziesięciu tłumaczymiałowe
wzorcutoprzeczenie,zmuszenibyliwyrazpod da ło odnieśćdoinnegopod-
miotu,aprzyimeksię albowykreślić,alboopuścić.

równieżPsalm26,4:Abym pa trzał na wo lę Pań ską, za miast roz kosz, po
greckuτερπνότητα.awtytulePsalmu62,1:Idu mej skiej zamiastJu dej skiej,
jakdowodząwszystkiewzorcegreckieihebrajskie.iPsalm65,17:I wy ska ki -
wa łem ję zy kiem mo im zamiast wy sła wia łem, co ja sne jest za rów no z grec kich
jak he braj skich. Sątacy,którzymyślą,żejestbłądtakżewPsalmie19,9:Oni
obo wią za ni są i po le gli, zamiast po wią za ni; takbowiemprzekładahieronim:
Po chy le ni są; a po zo sta li tłu ma cze zga dza ją się. iznowuPsalm124,5Ale tych,
któ rzy zba cza ją na zo bo wią za nia, zamiast: krę te dro gi, hieronimprzełożył
zdro żno ści, felikszbo cze nia, inninie słusz no ści. Titelmanntusięzgadza.

lecztedwaurywkisąnieskażone.Wpierwszymmianowiciepogrecku
jest:Συνεποδιαθησαν.Συμποδιζω zaśznaczy:obowiązuję,związaniazamy-
kamisplatam.Wdrugimzaśpogreckuczytamy:στραγγαλιας,wyrazten
uŁacinnikówoznacza:zobowiązanie,węzełiwięzyzadzierzgnięte;jakina-
zjanzeńskiużyłwmowach.ahieronimIn Isa iam, wrozdziale58,czytał
znami:zobowiązania.Stądiwęzełgardłaimiejsceuduszeniaστραγγάλη
nazywanejestprzezGreków,aστραγγαλίω,dławię,duszę.Tonatomiastska-
żonejestwPsalmie106,40:Wy la na jest zwa da na ksią żąt, zamiast wzgar da;
pogrecku:έξουδένωσις.(zobaczhi12).TensamwyrazPsalmu122,3tłumacz
przełożyłjakowzgar dę. rufinzaśwósmejksiędzeHi sto ria ec c le sia sti ca, roz-
dział1,taktoprzełożył:Wy la na zo sta ła znie wa ga na ksią żąt. ahi19,24:Albo
dłu tem wy ry to na ska le, zamiast:pew nie. aŁk10,30pod glą da jąc zamiast:
podej mu jąc, cϒπολαβών.JednakżeautorksiążkiDe ve ra et fal sa po eni ten tia,
obiegowejpodimieniemaugustyna,poszedłzaogólnymbłędem.iŁk15,8
wy mia ta zamiastprze wra ca, σαροί.aw1Kor2,14w du chow ny spo sób się to
roz są dza, zamiastsą one roz są dza ne, άνακρίνεται,[138] awrozdziale10,17
Wszy scy, któ rzy w jed nym chle bie, zamiast:Wszy scy za iste; orazwrozdziale
15,31Co dzien nie umie ram dla tej chwa ły wa szej, zamiast:przez chwa łę. apo-
stołbowiemtamprzysięga,apartykułaνήjestuGrekówprzysłówkiemprzy-
sięgającego.awliściedohebrajczyków5,11ła twe do wy ja śnie nia, zamiast:
nie ła twe do wy ja śnie nia, toznaczyniewymowne,bardzotrudnedowyjaś-
nienia, jak wynika z listu hieronima do ewagriusza. a tenże hieronim
wQu aestio nes He bra icae, powiada,żewKsiędzerodzaju3,15należyczytać:
On ze trze gło wę two ją, anie:Ona. Skorobowiem uhebrajczykówrodzaj
nijakiodnosisiędonasienia, tłumaczbiorącpoduwagęrzeczoznaczaną,
przełożyłwrodzajumęskim:On. czegonieumiejętniniepojmując,uznaliza
pomyłkęprzepisywaczaipodstawili:Ona.

Byśmypominęlito,cowspominaaugustynzGubio:Ja ko je leń pra gnie
cie nia ((hi7,2),zamiast:nie wol nik; oraz:Słoń ca go rą co ścią (Pwt29,23),za-
miast:sol ną; Pra gnę ła du sza mo ja do Bo ga źró dła (Ps41,3),zamiast: moc ne -
go; atakże:I znisz czo na by ła zie mia krwią (Ps105,38),zamiast: splu ga wio na.
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BoiPsalm10,5zamiasttego,comymamy:Kto mi łu je nie pra wość, ma w nie -
na wi ści du szę swo ją, Świętyhieronimuważa,iżnależyczytać:du szą swo ją,
tojestwłasną,odnosisiębowiem„du szą swo ją” doBoga,niedogrzesznika.
Myślzaśprzedziwniesięzgadza,bymianowiciepojmowano,żeBógpytaobu,
isprawiedliwegoinieprawego;leczjednaknieprawegoodrzuca,gdyżniena-
wiścią Boga jest odrzucenie.My zaśmożemy iść zawzorcami greckimi
Siedemdziesięciutłumaczy,którezaisteobecnieistnieją.Booneniemają:
τής ψυχής,lecz:τήνψυχήν. amożedlategotouTobiasza12,10zostałoprzy-
jęte:Któ rzy zaś czy nią nie pra wość, są nie przy ja ciół mi du szy swo jej. Podobnie
iwliściedoSuniiifretelli,zamiasttego,cowPsalmie5,9czytasię:Pro stuj
przed ob li czem, two im dro gę mo ją, twierdzi,żenależyczytać:Pro stuj przed
ob li czem mo im dro gę two ją. lecziwtymtakżeidziemyzawzorcamiGrecki-
mi;apospolityodczyt,gdytozaistebyćmoże,potwierdzamy.Podobnejest
todofilipian3,3:Któ rzy du chem słu ży my Bo gu, gdzieambroży,wdrugiej
księdze De Spi ri tu Sanc to, rozdział 6, uważa iż należy czytać: du cho wi. 
inie tylkowjęzyku łacińskimzachodzą tegorodzajubłędy, lecz je także
[139] whebrajskimigreckimchwytamy.SchwytałKajetaninaprawdęon,
moimzaistezdaniem,w2KsiędzeKrólewskiej21,8wyraz:Mi chol błędnie
zamiastMe rob przezhebrajczyków podstawione, jakwynika z 1Księgi
Królewskiej18,19.SchwytałtakżehieronimwPsalmie131,15żeSiedem-
dziesięciutłumaczyprzełożyłonie:χήραμ,tojestwdo wę, ale:θήραμ,czyli
łowy, lecz zpowodupodobieństwagłosek zamiast θήρα, to znaczy łowy,
χήραμ,tojestwdo wę podstawili,zwłaszczażewnastępnymwierszubyło
ubogie. chyba że łaciński tłumaczprzełożyłpo ży wie nie, albopo lo wa nie, 
a błąd spo wo do wał, że od czy ta no wdo wę. Bowyrazhebrajskiwżadensposób
nieoznaczawdowy,leczpolowanie,pożywienieistrawne.

Tegorodzajubłędymogąbyćpoprawionezpoważnegopowoduimądre-
gonamysłu.Któżbowiemzniesietych,którzy,jakjestuKwintyliana,gdyści-
gająniewiedzęprzepisywaczy,zdradzająswoją?agdyKsięgiŚwięte,jak
mówią,tryskającebłędami,chcąoczyścić,plamią?Przyznajęmianowicie,że
skłonneiłatwebyłonieuczonemuiniedbałemuprzepisywaczowi,zwłaszcza
wniektórychpodobieństwachwyrazówirzeczy,odrzucićto,cobyłoprawi-
dłowe,apodstawićto,cobyłoznieprawione.Przyznajętakże,żeongiśtak
wielkabyłacześćdlaŚwiętychPism,iżjakieomyłkirazsięwślizgnęły,grze-
chembyłodotknąć:leczwidzętakżeniegodziwąlekkomyślnośćtegoczasu,
któradotegostopniaodważasiępoprawiaćŚwięteKsięgi,żedawniMani-
chejczycywydająsięwtejsprawiebardzomałonieobyczajni,októrychaugu-
stynpiszedohieronima,żezwyklitwierdzić,iżwieleurywkówPismBoskich
jestskażonych,nieprzezpiszącychapostołów,leczprzezjakichś(niewiem
kogo)psującychkodeksy.lecztodotąd.(augustyn,księgadrugaDe do ctrina
Chri stia na, rozdział13).

Tegojednakniemożnapominąć,coŚwiętyhieronimpiszeo40rozdziale
Pro roc twa Eze chie la, żeniemalwszystkieczasownikiirzeczownikihebraj-
skie,którezawartesąwprzekładziełacińskim,sąprzezniezmiernąstarość
skażoneipomyłkamiprzepisywaczyprzekręcone.(zobaczaugustynksięga
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De bo no per se ve ran tiae, rozdział11).Przetobytopoprawić,koniecznajest
znajomośćjęzykahebrajskiego.Bochoćbywszystkierzeczownikipozostały
dotądcałe inietknięte, to jednakwyjaśnieńrzeczowników,którymiwiele
tajemnicPismaŚwiętego[140] sięotwiera,niemabezznajomościtegojęzyka,
jakpiszeaugustynDe do ctri na Chri stia na, rozdział16.Wtymmiejscutakże
uznajeto,iżniemałedobrodziejstwoprzynieśliŁacinnikomci,którzyosobno
tłumaczylirzeczownikihebrajskie.

Szóstypożytekbędzieprzypojmowaniupewnychurywków,mianowicie
któremogłybyćprzeztłumaczawyraźniejprzełożone,alboteż,którebezzna-
jomościjęzykówwyjaśnionebyćniemogą,jakuJana4,46:Był pe wien kró -
lew ski; copogrecku:βασιλικός,tojestzkrólewskiegodworu,czyliPalatyn,
jakhieronimnapisało65rozdzialeizajasza.Wydajesię,żetłumaczczytał
pogrecku:βασιλισκός.Greckiezaśegzemplarzewszystkiemają:βασιλικός,
toznaczykrólewski.ztegopowstajeprzypuszczenie,żetłumaczprzełożył:
kró lew ski, amędrekpodstawiłkró lik. awewangeliiJana1,27:Któ ry za mną
przyj dzie, któ ry przede mną się stał, cowyraźniejbysięprzetłumaczyło: mnie
przed ło żo ny, czyliprzed wnie sio ny, jakzapisałaugustynSu per Nu me ros,
zagadnienie51,orazSu per Io an nem, homilia3;aDziejeapostolskie27,9:
I nie by ła już bez piecz na że glu ga, bo i post już był mi nął, zamiasttego:Że za
dłu go zno si li głód; orazlistdorzymian12,19:Nie sa mi sie bie bro nią cy,
zamiast:wy mie rza ją cy spra wie dli wość. Boliczbybestii,którawapokalipsie
13,18jestwypisana,bezznajomościalfabetugreckiegowukładziearytme-
tycznym,alboztrudem,albozapewnewżadensposóbwyłożyćniemożemy.
Tęsprawęw13księdzeszerzejroztrząśniemy.

Siódmypożytek:dlauniknięciabłęduzpowoduwieloznacznościjęzyka
łacińskiego.JakSyn Czło wie czy wewangeliinazywasięchrystus.UŁacin-
nikówprzymioturodzeniowyjestwspólnegorodzaju,uGrekówokreślasię
rodzajemmęskim,żeniemyślisięSyn Dzie wi cy, leczSyn Ada ma. BoSyn
Czło wie czy zgodniezhebrajskimwysławianiemsię,zwiesięsynziemi,czło-
wiekciemnyigodnypogardy,którymtonazewnictwemSynBożyczęsto
chwali się w ewangelii. Tak wielka była skromnośćWcielonego Słowa.
chociaż,jakmówiaugustyn,chrystusczęstopolecanamto,czymmiłosier-
nieraczyłbyćdlanas.

Przykładtegorodzajujesttakżewostatnimrozdzialelistudorzymian
16,23:Po zdra wia was Ga jus, go spo darz mój, i Wszyst kie go Ko ścio ła, gdzie
Wszyst kie go Ko ścio ła [141] jestprzypadkiempowodowania,anienazywania,
bypojęto,żeGajusnietylkoPawła,lecztakżewszystekKościółwgościnę
przyjmuje.auŁukasza11,41:Wsza kże co zby wa, daj cie jał mu żnę, gdzieję-
zykłacińskijestobosieczny.Możnabowiempojmować:co zby wa, otym,co
jedyniewamzostaje,czylicozalega;alboco zby wa, toznaczy,cojestzbędne.
obatepojmowaniajęzykłacińskiprzyjmuje,greckizaśwyklucza.Mabowiem:
τάένόντα,tojest:któresąwewnątrz,czyliktóremacie,jakwykładają:Teofi-
lakticyrylwdrugiejksiędzeoKsiędzeKapłańskiej,orazaugustynoPsal-
mie125,izłotoustywhomilii33doludu,atakżew9homiliiSu per epi sto lam
ad He bra eos. Pogreckuodczytmatoostatnieznaczenie,wydajesię,żenie
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mapierwszegoanidrugiego,chociażtodrugiepodobałosięŚwiętemuToma-
szowi,którymianowiciewtejsprawiepostępujezaBedą:O Łu ka szu, oraz
Grzegorzem,wliściedoaugustyna,biskupaanglów;omawiatowSu mie
Teolo gicz nej, i-ii,zagadnienie1,artykuł:Qu ia tua.

następnieinnakorzyśćjestwpojmowaniupewnychwyrazówhebrajskich
lubgreckich,którepozostaływwydaniułacińskim,albodlazachowaniaświęt-
szejpowagistarożytności,alboponieważnaobcyjęzykniemogłybyćsto-
sownieprzełożone,coprzekazujeaugustynwksiędze18De ci vi ta te Dei,
rozdział11,jakMt11,5:(zobaczteż:Łk7,22):Ubo gim opo wia da ją ewan -
gelię, tojestotrzymujądobrąnowinę.Skorobowiemwludzkimwładztwie
ukrytetajemnicekrólówdocierajądoubogichprzezbogatych,wkrólestwie
chrystusa na odwrót, niebiańskie nowinybogatymprzez ubogich zostały
zaniesione;awostatnimrozdzialePierwszegolistudoKoryntian(16,22):
Ana the ma, Ma ra na atha, zktórychpierwszejestgreckie,adrugienietyle
hebrajskie,ilesyryjskie.hieronimmówiotymwpewnymliściedoMarceli,
któregopoczątekbrzmi:Nu per> orazwliściedoDamazegoowyrazieOsanna,
wktórympiętnujehilarego,żedlanieznajomościjęzykahebrajskiego,wyraz
tenźleprzetłumaczył.

Sąbyćmożeiinnepożytkiwznajomościjęzyków.Jabowiemniemogłem
wszystkichwyliczyć,leczilewystarczyło,byzawiściątejrzeczyniezostała
zachwianamojarozprawa.Tądrogązaślepiejodinnychiobszerniejbędą
zalecenici,którzyotrzymalisilnewsparciejęzyków.Wtejsprawiecozechcą,
wszystkomogą [142] mówić,amyzaistechętniebędziemysłuchali,jeżeli
utrzymająsięwprzepisanychobecniegranicachreligiiiobyczajności;oraz
zwodniczą próżnością nie zamienią prawdziwych korzyści językowych,
lubteżdawnegowydaniałacińskiegotłumacza,innyminowymi,jakopięk-
niejszymiilepszymi.

Jestbowiemwielu,którym,skorodawnyprzekładnowegoTestamentujest
małowytwornyizdobny,bardzobysiępodobało,żebyusunąwszygo,najego
miejscewszedłinny,bardziejłaciński.chcąmianowicieBożąmądrośćma-
lowaćbarwamisztukiizdobićjakpanienkękwiatkamimówców.leczona,
ponieważjestskromna,niestarasięostrój;ponieważjestpoważna,niezna
różu;ponieważdzielna,niewieścimświatemniedasięobjąć.Ktoś rzekł:
bezbłyskotekjestwszystko,copodpowiadauczucie.Przetomiłośćniezna
błyskotek. inny powiedział: ozdoby nauki nie są pracowite, lecz gnuśne;
malowanesłowaniesąwaleczne,leczpokojowe.awięcta,któraśpiewapieśń
wojenną,którawzmagaswójgłosjaktrąba,którawyśpiewujenapadwrogów,
obecnośćśmierci,tawybrzmiewaniewiemcostraszliwegoisurowego,nie
jakliraicytramuzycznapieśńłagodnymisłodkimnucidźwiękiem.zapamię-
tanezostało,cozdarzyłosięTeopompowi, igrającemuwPiśmieŚwiętym
mówcówobyczajem,.(euzebiusz:De pra epa ra tio ne Evan ge li ca, księgaósma,
rozdział1).

leczzostawmyobce,przejdźmydonaszych.Nie w prze ko ny wa ją cych sło -
wach mą dro ści ludz kiej, ale w oka za niu du cha i mo cy (1Kor2,4).iznowupo-
wiada:O Ty mo te uszu! Strzeż się nie zbo żnych no wo ści słów (1Tm6,20).Jeżeli
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więcnależystrzecsięnawetsłównowości,trzebazachowaćdawność;ajeżeli
nowość jest świecka, dawność jest uświęcona; jak powiedziałWincenty
zlerinu.

również: Sło wa Pań skie, sło wa czy ste, sre bro w ogniu do świad czo ne
(Ps11,7),czyliodduchaczystegoiprostego,należałooczekiwaćczystejipro-
stejmodlitwy.iniewieściepoważnej,rzetelnej,starszej,stosownybyłtylko
obyczajnystrój;zobaczaugustyn,czwartaksięgaDe do ctri na Chri stia na,
rozdział6.

Dlategoszczerzepowiem,żenigdyniemogłempochwalićtych,którzywy-
daliparafrazyPismaŚwiętego,chociażłacińskieiwytworne.Gdybowiem
biorąnasiebieosobęprzemawiającegochrystusa,alboPawła,imwytworniej
ibłyskotliwiejsięwyrażają,tymmniejichduchaiwzniosłośćzachowują,
idlategostająsięwpewiensposóbwinniobrazyduchaiwzniosłości.

zpewnością,cokiedyśjakochłopiecprzywielkiejzgodziemądrychmężów
powiedziałem:Gdybyalbochrystus,alboPaweł,[143] domnieichjęzykiem
mówili,niebylibydlamnieanichrystusem,aniPawłem.Wierzmi:chrystus
niejestbłyskotliwy,niejeststrojny,anipracowiciezdobny;Pawełzaśwpraw-
dzieniewwiedzy,leczwmowiejestjednakniezręczny.Pozwólwięcchrystu-
sowijegojęzyka,pozwólPawłowijegojęzyka,obabowiemsą:Pió rem pi sa rza,
pręd ko pi szą ce go (Ps44,2),nietrudzącegosięnadpojedynczymiwyrazami
ikropkami.nowegowięcTestamentudawnewydanie,onimbowiemmówi-
liśmy,chociażprostejestinieozdobne,niepowinnobyćztegopowodumniej
cenione.otrzecimwięczagadnieniudosyćzostałopowiedziane.

RozdziałXVI,

gdzieprzedkładasięuzasadnieniatych,którzymniemali,żeświęcipisarze
wksięgachkanonicznychniezawszemówiliDuchemBożym.

(Czwar ty spór). 

czwarty jestnastępujący:czypisarze święciwksięgachkanonicznych
mówiączasemduchemludzkim,bezBoskiegoinadprzyrodzonegoobja-

wienia. Było bowiem wielu mężów Kościoła, jak zaświadczył hieronim
wewstępielistudofilemona,którzybyliprzekonani,żepisarześwięcinie
zawszemieliwsobiemówiącegoDucha.

(Pierw sze uza sad nie nie). Ponieważ,powiadają,aniludzkaułomnośćnie
mogłabyutrzymaćjednegobrzmieniaDuchaŚwiętegoprzeztakdługiprze-
biegmowy,aniniejestgodne,byśmybezpowodusprowadzaliwzniosłość
DuchaŚwiętegodoprzyrodzonychijawnychpotrzebtegociała.

StosujązaśprzykładytegozDrugiegolistudoTymoteusza:Przy nieś ze
so bą płaszcz, któ ry zo sta wi łem w Tro adzie u Kar pa (4,13);orazto:Je den tylko
Łu kasz jest ze mną (4,11);i:Tro fi ma zo sta wi łem cho re go (4,20);atakżeinne
tegorodzaju,którewszędziewlistachPawła,poludzkupisanych,sięznajdu-
ją.awięcpisarześwięciniezawszemieliDuchaŚwiętego,przebywającego
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imówiącegownich.BoitobyłowłaściwechrystusowiPanu,jakmówisię
wewangeliiJana1,33Na ko go uj rzysz, rzecze,zstę pu ją ce go i na nim zo sta -
ją ce go Du cha, itd.

Potwierdzasięzaśtotymzwłaszczauzasadnieniem,żeBógjaknieuboże-
jewkonieczne,taknieobfitujewzbędne,coarystotelesudowodnił.Dotego
zaś,coznanebyłoświatłemprzyrodzonym,[144] niebyłokonieczneobja-
wienienadprzyrodzone.cowięcświęcipisarzewidzieliidotykalirękami,
tomówiliniewlanymświatłemBożym,leczludzkim.

(Dru gie uza sad nie nie). następnieapostołwPierwszymliściedoKoryn-
tianprzedkładacośoczymtwierdzi,żejestnakazemBożym.Mówi:Na ka zu -
ję nie ja, ale Pan (7,10).zarazzaśdodaje:Bo in nym ja mó wię, nie Pan (7,12).
GdybyPawełwszystkopisałzwewnętrznegoobjawieniaDuchaŚwiętego,
zpewnościąnierzekłby: ja mó wię, nie Pan. Botegorodzajurady,któredajesię
zobjawieniaBożego,sąPańskie,takto,cobyłomówioneprzezprorokówzobja-
wienia,byłosłowamiBoga.Boproroknietwierdziłby:To ja mó wię, nie Pan.

Tozaśuzasadnienienielekkomyślnie,leczniewiemczynajpoważniej,
potwierdzaBazyliwpiątejksiędzeCon tra Eu no mium, wrozdzialeprzedostat-
nim,wtesłowa:Co kol wiek mó wi Duch, jest sło wem Bo ga; i dla te go wszel kie
Pi smo przez Bo ga na tchnio ne (2Tm3,16) i po ży tecz ne jest, któ re wy po wie -
dział Duch. Bo to praw dzi wie do wo dzi, że Duch nie jest stwo rze niem; po nie -
waż wszel kie stwo rze nie jest ro zum ne, kie dy mó wi to, co jest Bo że; jak gdy
Pa weł rze cze: A co do pa nien nie mam roz ka za nia Pań skie go, ale ra dę da ję,
ja ko ten, któ ry od Pa na mi ło sier dzia do stą pił (1Kor7,25).A tym, któ rzy są 
w ma łżeń stwie, na ka zu ję nie ja, ale Pan (1Kor7,10).A pro rok: O Pa nie, sądy
bę dę mó wił to bie. Cóż, że nie zbo żnym do brze się po wo dzi? I zno wu: Bia da mi
mat ko, po co mnie uro dzi łaś? Czę sto zaś po wia da: To mó wi Pan. A Mo jżesz
nie kie dy: Nie je stem wy mow ny... i nierychlejszego ję zy ka (Wj4,10).Cza sem
zaś on sam rze cze: To mó wi Pan... Puść mój lud, aby mi ofia ro wał (Wj5,1;
7,16;8,1i20;9,1i13;10,3).Duch zaś nie tak. Bo nie mó wi raz swe go, raz
Bo że go, (bo to jest stwo rze nia), lecz wszyst kie sło wa Du cha, są sło wa mi Boga.
DotądBazyli.

lecziorygeneswhomilii16oKsiędzeliczb,powiada:Mo wa, któ ra 
u Jo na sza zo sta ła spi sa na, a nie speł ni ła się, ra czej przez Jo na sza, niż przez
Bo ga, zda je się wy po wie dzia na. Nie za wsze bo wiem to, co mó wio ne jest przez
pro ro ka, trze ba przyj mo wać ja ko po wie dzia ne przez Bo ga. (orygenesopiera
sięnatymświadectwiePwt18,22,żejeśliwimięPańskieprorokcośprzepo-
wie,aniestaniesię,tegoPanniemówił).Bo przez Mo jże sza wie le za iste mówił
Bóg, nie któ re [145] jed nak i Mo jżesz na ka zy wał swo ją po wa gą. Co Pan 
w Ewan ge liach jaw nym roz ró żnie niem od dzie la, gdy mó wi za py ta ny o od da -
le nie nie wia sty: Mo jżesz dla twar do ści ser ca wa sze go po zwo lił wam opusz -
czać żo ny wa sze, lecz od po cząt ku nie by ło tak (Mt19,8) itd. Uka zu je to 
i Pa weł w swo ich Li stach, gdy mó wi o czymś: Na ka zu ję nie ja, ale Pan (1Kor
7,10), a o in nych: Ja mó wię, nie Pan (1Kor7,12); a o jesz cze in nych: Nie mam
roz ka za nia Pań skie go, ale ra dę da ję (1Kor7,25); a zno wu: Co mó wię, te go
nie mó wię we dle Bo ga (2Kor11,17).Stąd po dob nie ta kże u in nych pro ro ków
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coś za iste Pan po wie dział, a nie pro ro cy; in ne zaś pro ro cy, a nie Pan. Dotąd
orygenes;którytosamoteżzdanieująłwewstępiekomentarzydoJana.

orazambrożywksiędze8In Lu cam, rozdział60,wyjaśniającto:Dla twar -
do ści ser ca wa sze go (Mt19,8)itd.rzecze:Miej sce to wy ka zu je, że co na pi sa -
ne zo sta ło dla twar do ści ser ca ludz kie go, nie przez Bo ga na pi sa ne zo sta ło.
Stąd i Apo stoł po wia da: Na ka zu ję nie ja, ale Pan, że by żo na od mę ża nie
odcho dzi ła (1Kor7,10);a ni żej: In nym ja mó wię, nie Pan: Je śli ja kiś (1Kor
7,12)itd. Tu Apo stoł za prze czył, że jest pra wa Bo że go, by ja kie kol wiek małżeń -
stwo zo sta ło roz wią za ne. Tyleambroży.

SkorowięcBazyli,ambrożyiorygenes,mężowiebardzosławni,nietylko
bylitegozdania,lecznawetpotwierdziliświadectwamiPismaŚwiętego,niebę-
dzienicniedorzecznego,jeżelimytakżebędziemytwierdzili,żeniewszystko,
coświęciautorzynapisali,zostałonapisanepodnatchnieniemDuchaŚwiętego.

(Trze cie uza sad nie nie). Dodaj,żeapostołwDrugimliściedoKoryntian
(7,8-12)powiada,żeżałował,iżzasmuciłichnaganąPierwszegolistu.rze-
czyzaśraznapisanejnieinnymożeżałować,jeślinieten,ktoprzekonanyjest,
iżpiszącpomyliłsię.awięcPaweł,cokolwiekpisałdoKoryntian,nieuwa-
żał,iżnapisałwDuchuBożym.Dodajponownie,żetakżewtymDrugim
liście(11,21.23)powiada:Z cze go ktoś śmie się chlu bić, w głup stwie to mó -
wię, śmiem i ja. Słu ga mi Chry stu so wy mi są, jak nie mą dry mó wię, bar dziej ja.
Tymczasembluźnierstwemjesttwierdzić,żesłowaDuchaŚwiętegozostały
powiedzianewgłupstwie.awięcPawełmówiłtamduchemludzkim.Dodaj
też,żewtymsamymliście,gdyapostołpowiedział,żewięcejodwszystkich
pracował,poprawkęzaraz[146] dodającuczy,iżmałoostrożniepowiedział.
rzecze:Wsza kże nie ja, lecz ła ska Bo ża ze mną (1Kor15,10).

(Czwar te uza sad nie nie). Prócztego,jeżelicokolwiekapostołowieprzepi-
sali,wszystkotojestzBożejpowagiiobjawienia,zpewnościątoprzykazanie
Pawła,którymkaże,bybiskupbyłmężemjednejżony,byłobyBoskie,anie
ludzkie.Takstałobysię,żePapieżniemógłbyodniegodyspensować.Bo
iaugustyn(wliście118)doJanuaregopowiada,żecoprzepisałchrystus,tego
niktniechnieważysięzmieniać.aPapieżczasemzrobił,żektobyłdwakroć
żonaty,stałsiębiskupem,nawetzpochwałąświata.awięcniewszystkiepo-
stanowieniaapostoła,przepisanezostałyprzezDuchaŚwiętegojakoautora.

(Pią te uza sad nie nie). nadtoMateusz(27,9)wpadłpamięcią,bozamiast
zachariaszaumieściłJeremiasza,iMarek(1,2)także,gdytwierdzi,żeuiza-
jaszazapisanejestto,cojestuMalachiasza,orazponowniekiedyopowiada,
żePanzostałukrzyżowanyotrzeciejgodzinie,któryzostałprzezPiłataosą-
dzonyokołoszóstejgodziny,jakmowauJa na (19,14). ztegowynika,żenie
zawszeiwewszystkimDuchŚwiętybyłprzypiszącymewangeliście.

(Szó ste uza sad nie nie). PozatymŁukaszwrozdziale3,36-37ewangelii
rzecze,iżKainanbyłsynemarfaksada,SalezaśsynemKainana.Wiadomo
zaśzKsięgirodzaju11,10-13żeSaleniebyłwnukiemarfaksada,leczsynem
iżadnegopośredniegopokoleniamiędzyniminiebyło.zbędnewięcwgene-
alogiichrystusajestjednopokolenie,adlategonieznatchnieniaDuchaŚwię-
tegozostałododane.

113oźródłachteologii



(Siód me uza sad nie nie). Tenże Łukasz wreszcie w siódmym rozdziale
Dziejówapostolskich,powiadawieletakichrzeczy,którepodnatchnieniem
DuchaŚwiętegopowiedzianebyćniemogły.Jaktojesttopierwsze,żeJózef
sprowadziłcałąswąrodzinęwliczbie75dusz(Dz7,14).aKsięgarodzaju
46,27iWyjścia1,5wyliczajątylko70.aniemożnapowiedzieć,żeSzczepan
doliczaJózefowitakżetychsynów,którzypotemsięurodzili,iniemógłopo-
wiedziećprzezuprzedzenie,albo„wzięciezgóry”,powiedzieć,iżcirazem
ztymirazemstanowią75.ichbowiemJózefniemógłsprowadzić.aŁukasz
powiada, że Józef sprowadził 75dusz.cięższe jest to, copotemdodane,
żezwłokiJakubaipatriarchówzostałyprzeniesionedoSychem,gdyJózef
wdrugiejksiędzeAn ti qu ita tes, rozdział8,twierdzi,żebraciaJózefazostali
pochowaniwhebronie.Wtejsprawienależywierzyć,żeniecoinnegopisał,
niżco,odprzodkówzrąkdorąkprzekazane,pospolicietakżebyłoutrzymy-
wane.oprócztego,coŁukaszotwarcietumówi,iżpatriarchowiezostalizło-
żeniwgrobie,którykupiłabraham.otóżpewne[147] jest,żeabraham
zakupiłgróbwhebronie.Księgarodzaju23,1-20.

Trzeciezaś,któreznowudodaje,jestwieletrudniejsze,żeabrahamkupił
gróbodsynówhemora,synaSychema(Dz7,16).Jakubmianowicieodsynów
hemorakupiłczęśćpola,jaknapisanowKsiędzerodzaju33,abrahamzaś
nieodsynówhemora,leczodefrona,synaSocharakupiłdwoistąjaskinię,
cowKsiędzerodzaju23,8-18jasnozostałoprzekazane.aco,żeŁukasz
mówi, iżhemorbył synemSychema, skoroKsięgarodzaju33,19mówi
odwrotnie,żehemorbyłojcemSychema,aniesynem?Próżnowięc,jaksię
zdaje,twierdzimy,żewKsięgachŚwiętychniemaniczego,cotensamDuch
natchnieniemnienapisał.

lecz z drugiej strony to powoduje, że jeśli w księgach kanonicznych
cośludzkimobyczajemiduchembyłobyalbonapisane,albowspomniane,
zdałobysięnicniestawaćnaprzeszkodzie,bywnichbyłjakiśbłąd.Jeżelijuż
jakiśbłąduznajemywPiśmieŚwiętym,ktouwierzy,żejegoautoremjestDuch
Święty?

RozdziałXVII,

gdziewykazujesię,żeposzczególneurywkiKsiągKanonicznych
pisanebyływtowarzystwieDuchaŚwiętego.

Wtymzagadnieniuisporzeniezabrakłotych,którzypierwszątęstronę
zajmowali,piszeŚwiętyhieronim,nietylkowtymmiejscu,którenie-

cowyżejprzytoczyliśmy,lecztakżewkomentarzachdopiątegorozdziałuMi-
cheasza.znamiętegobłędu,bympominąłinnych,wypalonezostałorównież
erazmowi.(PrzypisydoMt2,Mk1iznowuMt27).Jaktenbłądjestniezbo-
żny,wykazujęnajpierwtymdowodem,żepowiększejczęścisłabniepowaga
PismaŚwiętego,jeślitenpoglądjestprawdziwy.Bojakmówiaugustyn,je-
żeliwjakiejśŚwiętejKsiędzejakiśjedenbłądsięznajduje,przepadapewność
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całejksięgi.(list8i19dohieronima,cic,Dystynkcja9,rozdział7:Si ad
scrip tu ras,orazrozdział5:Ego So lis; a.friedberg,1[1955]17). augustyn
wierzy,(De con sen su Evan ge lio rum, księgadruga,rozdział12),iżtymjednym
dowodemwystarczającowykazaneijawneuczynionejest,żepismaproroków
iapostołówniezawierajążadnegowogólefałszu,nietylkotego,którygło-
szonyjestkłamstwem,lecznawettego,któryzapominając.

Wdrobnychsprawach,mówią,inienależącychwcaledonaszegozba-
wienia, autorzy święci i mylili się i mylą. To więc w wątpliwość podać
[148] możemy,cojestbardzowielkieiciężkie.nietensam,mówią,jest
powód,bojeżeliKościół,dlaktóregowyuczeniaświęciautorzymieliDucha,
samDuchwsprawachdrobnychopuszcza,niezarazopuszczawwielkich.
zgadzająsiębowiemnajpoważniejsiteologowie,żeKościółwdrobnychspra-
wachmożesięmylić,wwielkichniemoże.cóżwięcprzeszkadza,mówią,
dlaczegoniew ten sam sposób twierdzimy, że apostołowie i ewangeliści
wsprawachmałegoznaczeniaczasempotknęlisię,skorowsprawachkoniecz-
nychsięniepotykali?Bo,jeśliniebianompodobasię,tegorodzajubłędyjak
najbardziejuapostołówiewangelistówuznają.

ajeżelimówimy:DuchŚwiętywszystkopodpowiedziałapostołomiewan-
gelistom:niewszystkowprost,leczcokolwiekimchrystuspowiedział.Tozaś
byłobardzowielkie.Jeżelidodajemy:nauczyłichDuchwszelkiejprawdy;
odpowiadają:zaisteniebezwzględniewszelkiej,leczktórabyłakonieczna
dozbawienia.Takonistarająsięwymknąć.leczjednakusiłująnapróżno.

najpierwbowiempytam,cooniuczynią,jeżelibędąrozprawializczłowie-
kiem,którypowiada,iżwielecudówewangeliijestzmyślonych,aewangeli-
ścizaprzykłademherodota,KsenofontaiPlatona,nadużywalizmyślonych
opowieści,albodlauwielbieniachrystusa,albodlawzbudzeniauczućwier-
nychludziwobecchrystusa?MoglitomianowiciebezDuchaBożegouczy-
nićjakoludzie.

następniejakłatwobędziekażdemuwedługwłasnegopogląduizdolności
oceniaćsprawyważneidrobne?Toktośpowieci,żegłosićtrzyosobyjednej
substancjijestdrobiazgieminienależydonaszegozbawienia;toinnyspierać
siębędzie,żedwiewoleidwadziałaniawchrystusie,sązesprawnieważ-
nych;boktośoceni,żesprawądrobnąidowzgardzeniajestjednazasada
DuchaŚwiętego,odojcaiSynapochodzącego;albożetrzeciegoczyczwar-
tegodniachrystuspowstałzmartwych,skoroniebardzozbawieniatyczy,ktoś
będziemiałzanic.Wtychprzetoewangeliści,apostołowie,prorocy,mogli
błądzić,potykaćsię,bajać.

Dalej,byśmypozostałeczęściPismapominęli,wświętychhistoriachnie
możnabyłobyodróżnićiwydzielićcojestzBoga,cozczłowieka;coautor
zobjawieniaBożego,coprzeciwniezludzkiegoduchaizdolnościwypowiada.
Wokółtegofalowałabystaleiczytającychisłu- [149] chającychwiara,nie
wiedzącwjakimduchu:człowieka,czyBoga,poszczególnyurywekŚwiętych
Kronikzostałnapisany.

Któżzaśma tak starty rumieniecwstydu, (byśmyoewangelistachcoś
poludzkupowiedzieli),żeby,jeślicośchcejawniepisaćosprawach,których
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pamięćjestbardzoświeża,iktóreczytelnicyomalwłasnymiuszaminieusły-
szeli,anawetoczymaujęli;samowolniewłączałto,conicniemadorzeczy,
aopowieśćcałączynibłędnąiniepewną?czydotegostopniagłupibyliewan-
geliści,byto,comoglibezpiecznieopuścić,albodołączyli,alboteżjakopew-
netwierdzili,zjawnymzagrożeniemrzeczy,októrejpodjęlisięprzekonywać?
ajeżelitacybyli,zpewnościąŻydzi,którzybylizawistniwobectakwiel-
kiegodzieła,wszelkąsiłąirzemiosłemusiłowaliby,anawetspowodowali,
żetegorodzajuzmyślenia,albobłędy,zostałybyprzychwycone.

leczmówimyto,coludzkie.Jeżelibowiemwniespodzianychkazaniach
DuchŚwiętyjęzykiapostołówdostosowywał,cóżwpismach,któremiałybyć
wieczne?i jeżeliapostołowieorazewangeliścistalisięzdatnymisługami
nowegoPrzymierza,zaistewystarczalnośćichnieznich,leczzBogabyła:
ichprzetobłądjestBoga,anieich.Mybowiemodapostołówotrzymaliśmy
Testamentchrystusa;igdyichsłuchamy,chrystusasłuchamy;gdyichewan-
gelięczytamy,chrystusaczytamyewangelię.

aleskoroprawoMojżesza,którebyłosłużbąśmierci,ztakwybitnąsta-
rannościąbyłopisane,żejed na jo ta, al bo jed na kre ska zniegoniemogłasię
odmienić(Mt5,18),zpewnościąowielebardziejewangeliachrystusa,która
jestsłużbąduchaiżycia,napisanabędzieztakwielkątroskąinatchnieniem
Bogatowarzyszącego,żebynietylkosłowo,lecznawetkreskajakaśbyła,która
przezDuchaŚwiętegoniebyłabypodana.

aco,żeapostołnausłużnekłamstwo,którezdawałobysięjaknajbardziej
należećdochwałyBoga,głębokowzdrygasięmówiąc:A je śli Chry stus nie
po wstał, to pró żne jest prze po wia da nie na sze, pró żna jest i wia ra wa sza. 
My zaś wy cho dzi my na fał szy wych świad ków Bo ga; bo świad czy li śmy prze ciw
Bo gu, że Chry stu sa wskrze sił, a on go nie wskrze sił, je śli umar li nie po wsta ją
(1Kor15,14-15).Jeżelitenfałsz,któryzalecałbyBożąmoc,aludutrzymy-
wałwobowiązku,przezświętychautorówjestwykluczony,zpewnościąkażdy
innyowiele [150] nawetbardziejbyłbyodrzucony.ŻadenbowiemwPiśmie
Świętymniebyłbydrobny, leczciężki,przezktórypowagaPismabyłaby
usunięta.

Jużgdybyśmynapotwierdzenietejsprawyzechcieliprzytoczyćświadec-
twatajemnychPism,należyzaisteobawiaćsię,byci,którzychcąbronićprze-
ciwnegobłędu,tązasadąsięniebronili,żeautorPismaŚwiętegowtymtakże
miejscu,któreprzeznasjestprzytaczane,niezDuchaBożego,leczzeswoje-
gomówił.Takbysięstało,żejakieśświadectwozPismaŚwiętegoztrudem
byłobymocneprzeciwbłędnowiercom.Dlategotychzaisteztejmowyusuń-
my,którzybłędnymzdaniemumniejszająwszelkąmocPismaŚwiętegoiusu-
wająpowagę.Samizaśwyznawajmy,żewszystkieszczegóły,czywielkie,czy
małe,przezświętychautorówpoddyktandoDuchaŚwiętegowydanezostały.
To przejęliśmy od ojców, towiernym sercom jest dane i jakbywpojone;
toprzetoimy,zwłaszczazKościołemjakonauczycielemiwodzempowin-
niśmyutrzymywać.
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RozdziałXVIII,

gdzieodpierasięuzasadnieniarozdziałuszesnastego.

(Od po wiedź na pierw sze).

Dlapotwierdzeniaiobronyprawdywystarczątepomocedowodówiświa-
dectw,któremieszcząsięwpoprzednimrozdziale.Terazzaśtrzebaode-

przećteuzasadnienia,którymiwalczyliznamiprzeciwnicy.
aodpierwszegozaisteuzasadnienia,którymprawdabyłanapadana,obrona

łatwajestigotowa.Przyznajębowiem,żeniekażdyurywekPismawymagał
własnegoiwyraźnegoobjawienia,byzostałprzezświętychautorównapisany,
lecz prawdziwie i słusznie spieram się, że każdy jednak napisany jest ze
szczególnegoDuchaŚwiętegobodźcainatchnienia.

chrystusmówi:On was wszyst kie go na uczy i przy po mni wam wszyst ko, co
wam mó wi łem (J14,26).czasemtakżezapomnianeprzypomni,czasemteż
przypomnizasłyszanewaszymiuszami,coczasemnaturalnieiswobodniemo-
głoprzyjśćnapamięć,przypomnitakżenietylkonadprzyrodzone,lecziprzy-
rodzoneicoczasemludzkimsposobembyłobynapisane. Przy po mni wam
wszyst ko, co wam mó wi łem.

aapostołrzecze:My zaś wzię li śmy nie du cha te go świa ta, ale Du cha, który
jest z Bo ga, aby śmy wie dzie li, co nam przez Bo ga da ro wa ne zo sta ło. 
I to też opo wia da my, nie przez uczo ne ludz kiej [151] mą dro ści sło wa, ale przez
na ukę Du cha, du chow nym du cho we rze czy do bie ra jąc. ... Lecz du chow ny
rozsą dza wszyst ko, ... jak jest na pi sa ne: Któż bo wiem po znał umysł Pań ski? ...
Lecz my ma my zmysł Chry stu so wy (1Kor2,12-13.15-16).

oto apostołowie,w których imieniumówi Paweł, dla głoszenia nauki
Ducha,otrzymaliDucha,przezktóregowzmyślechrystusowymwszystko
osądzali.owebowiemzwierzęta,wszędziepełneoczu,umieszczonedlawy-
rażeniaczterechewangelistów,słusznieiprawniemożemyprzełożyćjako
świętychpisarzy.niczegowięcświęcipisarzeniepisalinaślepo,leczpiórem
piszącychsamDuchŚwiętykierował,bypiszącniepotknęlisię.Stądbowiem,
gdywDrugimliściedoKoryntian(13,3)apostołpowiedziałcoś,coprzez
zwierzchnikaKościołamogłobyćpowiedzianeludzkimzwyczajem,zarazdo-
dał:Czy do świad czać chce cie Chry stu sa, mó wią ce go we mnie? Wszystkiewięc
częściPismaŚwiętego Du chem Świę tym na tchnie ni pi sa li świę ci lu dzie Bo ży
(2P1,21).

Powiada:Nie my śl cie jak, al bo co mó wić ma cie, bo wam bę dzie da ne onej
go dzi ny, co by ście mó wi li (Mt10,19).Tosamozaisteświętymautoromzostało
nakazane,bymianowicieniemyśleli,jak,alboco,bypisali:dawanebowiem
byłowowejgodzinie,cobypisali.TegozaśdaruDuchaŚwiętegoniemieli
przezcałyprzebiegżycia,leczkiedyję zyk ichbyłpió rem pi sa rza, pręd ko
piszą ce go (Ps44,2).

achrystusnigdyniepowiedziałżadnegosłowa,któreniebyłobyodDucha
Świętego.Bo,żebymużyłwyrazówSzkoły:najświętszyjęzykJezusachrystusa
byłwieczystymnarzędziemBóstwa.
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ituwidaćpewnyupadektegodowodzenia,którymnakońcupotwierdzali-
śmyodwrotnąstronę.nietwierdzimybowiem,żeprzezbezpośrednieobja-
wienieDuchaŚwiętego,któremianowicieściślenależyzwaćobjawieniem,
każdaczęśćPismaŚwiętegozostaławydana.

zaisteŁukasz,coodapostołówotrzymał, tosampismuprzekazał, jak
świadczywewstępiedoswojejewangelii;aMarek,przezuczniówproszony,
spisałto,czegoodPiotrasięnauczył.Pisząto:Klemenswszóstejksiędze
Dispo si tio nes, ueuzebiusza,wdrugiejksiędzeHi sto ria ec c le sia sti ca, rozdział
15;Papiaszutegożsamego,wtejsamejksiędzeitd.orazósmejksiędze,ostat-
nimrozdziale;iorygeneswpierwszejksiędzeCom men ta ria in Mat tha eum,
jakmówitenżeeuzebiuszwszóstejksiędze,rozdziale18,atakżetensameu-
zebiusz w trzeciej księdze, rozdziale 4; i hieronim, De vi ris il lu stri bus, 
podMarkiem,atakżeireneuszwksiędzetrzeciej[152] Ad ver sus ha ere ses,
rozdział1.

zarównowięcMateusziJan,jakMarekiŁukasz,chociażciopowiadają
widzianeatamcisłyszane,niewymagalizaistenowegoobjawieniaDucha
Świętego,potrzebowalijednakszczególnegokierownictwaDuchaŚwiętego.
Pierwszemuwięcuzasadnieniutymsposobemzadośćuczyniliśmy.

(Od po wiedź na dru gie). Drugiemuzaśuzasadnieniuniechtakbędzieodpo-
wiedziano.PawełprzykazaniemlubradąPananazywazaistewtymurywku
to,cochrystusPanwłasnymiustamiwewangeliialboprzykazał,albopora-
dził.BożeradęswojąPawełuważałzaradęDuchaŚwiętego,wystarczająco
samwskazujemówiąc:Szczę śliw sza bę dzie, je śli tak po zo sta nie, we dle ra dy
mo jej, a mnie mam, że i ja mam Du cha Bo że go (1Kor7,40).

Potwierdzeniezaśtegodowoduztegonajbardziejwypływa,cojestodpo-
wiedzią na pierwsze uzasadnienie. co bowiem pisali święci pisarze, jest
wdwojakiejróżnicy.coś,cotylkoznadprzyrodzonegoobjawieniapoznawa-
li,itoBazyliprzekazuje,żejestodDuchaŚwiętego;innezaśutrzymywalipo-
znaniemprzyrodzonym,comianowiciealbowidzielioczyma,alboteżdotykali
rękoma.iżebytonapisali,jaktrochęwyżejpowiedzieliśmy,niepotrzebowali
zaistenadprzyrodzonegoświatłaiwyraźnegoobjawienia,potrzebowalijednak
obecnościDuchaŚwiętego i szczególnejpomocy,aby,chociaż ludzkiesą
iprzyrodzonymsposobempoznane,poBożemujednak,bezżadnegobłędu
napisali.Tozaśjesttym,cowedługBazylego,Pawełiprorocyzeswegomówili.

zwyklizaśniektórzyzestarych,nietylkozdania,leczsłowaorygenesa
przytaczać,napewnonieinaczejbrane,niżbrałsamorygenes.Tymczasem
orygenestęsprawęraczejsygnalizował,niżtwierdził.Boniewytrwałwtym
poglądzie.lecziambrożyoPierwszymliściedoKoryntian,gdziebyłowła-
ściwemiejsce,jaknajwyraźniejmyślałznami.

(Od po wiedź na trze cie). natozaś,cozarzuconezostałonatrzecimmiej-
scu,odpowiedźjestkrótkainietrudna.Tambowiempokutowaćnieoznacza
poprawićsię,leczsmucić.Smucisięzaśojciec,gdywidzisynówbolejących;
leczcieszysię,gdypojął,żeboleśćbyłakuzbawieniu.cobowiemjestdoda-
ne,jesttakżebardzołatwe.WjakibowiemsposóbtrzebaPawłapojmować,
samPawełwyjaśnia,rzekąc:Co mó wię, te go nie mó wię we dle Bo ga, ale jak 
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w głup stwie (2 Kor 11,17); a nieco wcześniej: Po dru gi raz po wta rzam, 
[153] że by mnie kto nie wziął za bez ro zum ne go, ale choć by tak by ło, to ja ko
bez ro zum ne go mnie po słu chaj cie (2Kor11,16); orazwrozdziale12,6tegoż
listu:Bo choć bym chciał się chlu bić, nie bę dę głu pim, bo praw dę mó wić będę;
itrochędalej:Sta łem się głu pim, wy ście mnie do te go zmu si li (2Kor12,11).

cóżwięc,mądryigłupi?Mianowicierzeczywiściemądry,leczjakbygłupi,
który zdaje się jakby postać głupiego przyjmować i samym sobąmiotać.
Bochwalićsię,jestoznakączłowiekagłupiego.leczto,cowydawałosię
głupotą,byłomądrościąBożą,żeapostołchwaliłsięniesamorzutnie,lecz
zmuszony,niezpróżności,leczzmiłości.odDuchawięcŚwiętegobyłoto
jakbygłupiechwalenie.

leczitozaisteniejesttrudne,copotemdorzucono;Bonie,jakktośpowie-
dział,Pawełmówiłnieostrożnie;leczbyktośnietłumaczył,żewtejchwale
kryjesięjakaśzuchwałość,albopróżność,poucza,iżchlubisięniewsobie,
leczwBogu;Nie ja, lecz ła ska Bo ża ze mną (1Kor15,10).niemalpodobne
jestto,coPanzarazdorzucił,gdyewangelięnazwałswojąnauką:Mo ja nauka
nie jest moja, ale tego, który mnie posłał (J7,16).WtenwięcsposóbgdyPaweł
prawdziwiepowiedział,żepracowałwięcejodwszystkich,dodaje,iprawdziwie
nawetdodaje,żeniewięcejodwszystkichpracował(1Kor15,10)itd.

(Od po wiedź na czwar te). naczwartezaśuzasadnieniesątacy,którzyod-
powiedzieliby,żepowagaKościołajesttakwielka,iżcośnawetzPismaŚwię-
tegobyzmieniła.Jakotegorodzajuprzykładyprzytaczają:szabat,spożywanie
duszonegoikrwi,chrzestwimięJezusa,orazżeJezuspodałeucharystięna-
jedzonym, aKościół poszczącym,chrystus pod obu postaciami,Kościół
świeckim pod jedną; następnie, że Paweł pozwolił nierównychwwierze
małżonków,Kościółzganił.Tak,chociażprawemPismajest,bytenniebył
święconynabiskupa,ktomiałdwieżony,Kościółjednakbędziemógłtoprawo
częścioworozwiązać,albonawetcałkowicieodwołać.

Tazaśodpowiedźmatęzaistedrogę,któraprowadzidozgodyizachowa-
niapowagikościelnej,jeżelibędziemyniąpostępowali,nigdyniezbłądzimy,
będziemyszlizatymcojestpewneibezpieczneizatym,codowspólnoty
wiernychdostosowane,itym,copotężnejestimocne.leczzaistenależysię
strzec,byśmy,jeśliwodpieraniuuzasadnieńdoKościołajakdo[154] ołtarza
sięuciekali,niewyglądaliraczejnachłopówniżnateologów.

Mnieprzetoinnaodpowiedźwydajesięowielebardziejuczonaiprawdziwa,
opartajestonanadwoistympodziale.Jednajesttegorodzaju

niektóreprzykazaniaPismabyłyczasowe,tojestdoczasu,zachowywane
zewzględunamiejsce,czas,osobyorazinnerzeczyipowody.otóżtego
rodzajusamezesiebiewustalonymczasieprzedawniałysię,bezżadnego
wkroczeniapowagiKościoła.cobowiemzkoniecznościczasuzostałoposta-
nowione,gdykoniecznośćustąpiła,równieżto,coobowiązywało,ustąpić
powinno.(cic:causai,zagadnienie1,rozdział41:Qu od pro ne ces si ta te,
a.friedberg,1[1955]374). Tegorodzajubyłsabatyzmiwszystkopozostałe,
cowłaściwiedoStaregoPrawanależało;takieteżbyłoprawooofiarach,krwi
iduszonym;takirównieżbyłzwyczajapostolskiochrzciewimięJezusa.
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innezaśprzykazaniasąwieczne,zasadaichzachowywanianiejestkrótka
iczasowa,leczwiecznaiwieczysta.Wieczystymzaśnazywam,obyczajem
Pismato,cozawszebędzie,aniecozawszebyło.Wtymrodzajuznajdująsię
wszystkieprawaprzyrody,którezarównowStarym,jakwnowymTestamen-
ciesązawarte;wnimtakżetoprawo:Je śli kto się nie od ro dzi (J3,5)itd.oraz
drugie,podobne,oSakramenciepokuty.

Przykazaniaznówapostołów,którezapisanesąwPiśmieŚwiętym,niektóre
przyjęlioniodchrystusa,dogłoszeniapoganom,zgodnieztym:Chrzcij cie
wszyst kie na ro dy, ucząc je cho wać wszyst ko, co kol wiek wam przy ka za łem (Mt
28,20);innezaśniezostałyapostołomnałożoneprzezchrystusa,leczsamipo
wniebowstąpieniuchrystusaprzekazalijeludom.nazywanesąonejednak
przykazaniamichrystusowymiiBożymi,nietylkoztegopowodu,żenałożone
zostałymocąotrzymanąodPana,lecztakże,ponieważwydanezostałyprzez
szczególnedziałanieDuchaBożego.Mówią:Zda ło się bo wiem Du cho wi Świę te -
mu i nam, aby nie na kła dać na was wię cej cię ża ru (Dz15,28)itd.omawiając
tesłowaBazyliwpiątejksiędzeCon tra Eu no mium, powiada: Wy da ło się za iste
Du cho wi, przez któ re go ja ko Pa na da ne są pra wa Ko ścio ło wi; apo sto łom zaś
ja ko słu gom, przez któ rych wy da ne zo sta ły de kre ty. Żezaśprzykazaniatemogą
równieżbyćnazywanechrystusowymi,samchrystusuczy,mówiąc:Kto was
słu cha, mnie słu cha, a kto wa mi gar dzi, mną gar dzi (Łk10,16).

WśródtychzaśprzykazańPismajestniemałaróżnica,żepierwszete,przez
Panaapostołomprze- [155] kazane, jakożesąwłasnymiprzykazaniami
nowegoPrawa,takKościółichanirozwiązać,aniodpuścićnikomuniemoże,
jakzaisteiprawanaturalnego.Przyczynętejrzeczypodaliśmywodczycie
De po eni ten tia, żechrystusPan,dawcaprawaewangelijnego,nieinneprzy-
kazaniadałosobiście,niżnajbardziejkoniecznedozbawienia.

leczdalszeprzykazaniabyływłaściwieludzkieikościelne,któremiano-
wiciewydanezostałyprzezapostołówkierującychKościołem,nieinaczej,niż
innebyłypotemprzeznastępnychprzełożonychKościoła,nierównąjednak
powagą.Boniktzapostołówwswoichprzykazaniachniemógłsięmylić,lecz
każdyznichprzezDuchaŚwiętegojaknajbardziejszczególniekierowanybył
wnakładaniuprawKościołowi.Późniejsizaśbiskupitejszczególnejobecno-
ściDuchaŚwiętegoniemają,jaktylkogdygromadząsięwimięchrystusa
iKościoła.TozaśdziejesięnaSoborachPowszechnych.otejsprawiepotem
będziemyszerzejrozprawiali,wksiędzepiątej.

odtychzaśprzykazań,chociażbybyłyapostolskieizapisanewPiśmie
Świętym,Papieżmożeswoichpoddanychuwolnić,albowczęści,albowcało-
ści.Wtenteżsposób,gdybyinnegoniebyło,toapostolskieprawoopowstrzy-
maniu się od krwi oraz uduszonego mogło być przez władzę Kościoła
odwołane.chociaż,jakpowiedzieliśmy,prawemtymnapomnianezostałyludy,
byswejwolnościnienadużywałykuoburzeniubraci.apostołowiezaśprze-
pisali, na ilewówczas było trzeba, jakimi sprawamimogły onewpłynąć
naoburzeniebraci.Ponieważwięcprawonależyoceniaćwedługjegocelu,
wiadomo,żewtedyzostałoodwołane,gdyniebyłowięcejniebezpieczeństwa
zestronytychuraziróżniczdań,którymapostołowiechcielizapobiec.
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założywszyto,łatwojaksądzęodpierasiętoczwartedowodzenie.Boprzy-
kazaniePawłaonieświęceniubiskupa,którybyłdwarazyżonaty,jestdrugie-
gorodzaju,toznaczyludzkieikościelne,stądjegowęzełKościółmożeswoim
prawemrozwiązać.lecztegojednaknieuczynił,wyjąwszytylkorazjeden
lubdrugiizpoważnegopowodu.itotylkoPapieżowijestwKościeledozwo-
lone, bo biskupom wbrew apostołowi nie wolno dyspensować od dwu
małżeństw,jakprzekazująlucjusziinnocenty.(cic,DekretałyGrzegorzaiX,
księga1,tytuł21,rozdział7;a.friedberg2[1955]148).

Świętyzaśaugustynmówiłoprawachpierwszegorodzaju.Tejeślisam
chrystusnadał,jakożesąprawdziwieiściśleBoskieoraz[156] ewange-
liczne,niktichniemógł,albonieśmiał,zmienić.naodparciewięcczwartego
dowodzeniawydajemisię,żepowiedziałemdosyć.

(Od po wiedź na pią ty). Tymczasempiątytaksięodrzuca.Popierwszesą,
którzychcą,żebyalbozłośliwościąniezbożnych,albobłędemprzepisywaczy,
zamiastzachariaszwpisanoJremiasz.Tegozdaniabyłeuzebiuszwdziesiątej
księdzeDe mon stra tio evan ge li ca, dowód4.Topodobałosięteżorygenesowi,
aKajetanuważałzaprawdopodobne.ihieronimzpewnościąniebyłobcy
temupoglądowi;oPsalmie77mówi,iżprzezbłądprzepisywaczazamiast
zachariaszpodstawionyzostałJeremiasz.Sąinni,którzymyślą,żetozdanie
znajdujesięniegdyśzapisaneuJeremiasza,leczniewszystkieproroctwaJere-
miaszaobecnieistnieją.SądzitakżeaugustynwtrzeciejksiędzeDe con sen su
Evan ge li sta rum, rozdziale7,żeponieważJeremiaszizachariaszpisaliwjed-
nymduchu,niemaznaczenia,jeżelizdaniejednegoprzyznaszdrugiemu;stąd
zaszczególnąradąDuchaŚwiętegostałosię,iżKsięginapisaneprzeztego
samegoautora,wszystkieuznawanesązaŚwięte.

Tozaś,cozarzuconoMarkowiewangeliścieśmiesznezwykłosięzdawać
tym,którzywydaniełacińskierozważająkrokpokrokuzewzorcamigrecki-
mi.Wnichbowiemnieczytasię:Jak na pi sa ne jest u Iza ja sza (Mk1,2),lecz:
Jak na pi sa ne jest u Pro ro ków; mówią,iżdowodzeniejestsłabe,boopartena
skażeniuksiąg.nieczytasiębowiem:u Iza ja sza, lecz:u Pro ro ków. ahiero-
nimwCom men ta ria su per ter tium Ma tt ha ei ca put, podpisujesiępodtym
poglądem,mówiąc:My wszy scy uwa ża my, że imię Iza ja sza zo sta ło do da ne
przez omył kę pi sa rzy, co i w in nych miej scach mo że my wy ka zać; lub za pew ne
z ró żnych świa dectw Pism uczy nio no je den ka dłub. Uważaprzetohieronim,
żeczyjedno,czydrugieprzyjmiesz,miejscejestskażone.otymbyłprzeko-
nanytakżecodoPsalmu13.

Tymczasemerazm,chociażwyznaje,żewszystkiegreckiewzorce,które
zaistemógłsamzobaczyć,mają:έν προφήτοις;jednaknaszodczytpopiera
itwierdzi,żegreckizostałzmienionyprzezGreków.Takżesamhieronim
wliściedoPammachiusza:De opti mo ge ne re in ter pre tan di, potwierdzanasz
odczyt;innegozaśwtymmiejscunawetniewspomina.

aPorfiriuszwczternastejksiędzeoskarżaMarkaewangelistęztegopo-
wodu,żeczłowiek[157] nieuczonyiprosty,alboswoichpismniezna,iprze-
kazujejakopisaneprzezjednegoitegosamegoproroka,conieprzezjednego,
leczprzezdwóchzostałonapisane.odpowiadającnatęzniewagęzłotousty,
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(whomiliiopoczątkachewangeliiwedługMarka),niezarzuca,iżkodeksy
sąskażone, lubzapewneurywekskażonyprzezniezbożnego; leczwprost
zgadzasię,żetymzgołasposobemmabyćczytany,wktóryPorfiriuszczyta
wzarzucie.

Jasneztegosięstaje,żeprzedczasamizłotoustegoihieronimaznaszym
wydaniemzgadzałysiękodeksygreckieiłacińskie.Tuniemogęniewyśmiać
tychnowychtłumaczy,którzyztakąłatwościąiufnościązułomnychgreckich
poprawiająłacińskienieułomne.niechbowiemcierpiątu,gdyznichsięśmie-
jemy,ciktórzymająwzwyczajuznassięśmiać;dlategoniechraczejcierpią,
żecowtymurywkuczyniichchorążyerazm,znajwyższymprawemiwiel-
kąsłusznością,tosamomytakżewinnychurywkachuczynimy,aodłożyw-
szygreckiewzorce,uczcimywydaniełacińskie.

leczbymowawróciłatam,skądtuzboczyła,ponieważtodowodzenienie
jesttakłatwe,jakimsięwidziało,zwiększązgołamocąirzemiosłemwinno
byćodparte.Tewięcsłowa:Jak na pi sa ne jest u Iza ja sza (Mk1,2),nieodno-
sząsiędowszystkiego,conastępuje,lecztylkodotego:Głos wo ła ją ce go na
pusz czy (Mk1,3)itd.Tezaś:Oto ja po sy łam Anio ła me go (Mk1,2),itd.ewan-
gelistadodałjakbyzeswego,comiałprawouczynić,chociażtesameuinne-
goprorokasięznajdują.Bogdyprzytaczamarystotelesa,niejestkonieczne,
bywszystkienastępnesłowabyłyarystotelesa;alewolnomicośzmegodo-
rzucić,zwłaszczajeślijaknajbardziejprowadzidowyjaśnieniaarystotelesa.

Takponieważowesłowaewangelisty:Oto ja po sy łam Anio ła me go (Mk
1,2)itd.byłyjakimśwykłademsłówizajasza,żadnejnieprzynosiujmywierze
Marka,jeżeliświadectwoizajaszadorzuciwszytegorodzajusłowawyłożył
iozdobił.Toodpowiadazłotousty.hieronimzaś(De opti mo ge ne re in ter pre ta -
tio nis) mówi,żeewangeliściniebylizatroskaniosłowa,aleoznaczenie;wszyst-
kozaśto,conastępujeuMarka,pisanejestprzezizajasza,niecodosłowazaiste,
leczcodoznaczenia.Ktobowiemotwarciemówiłogłosiewołającegoitd.,ten
myślał,żeaniołemjestten,ktogotujedrogęPanu.ita[158] odpowiedźBedy
jaknajbardziejpotwierdzonajestwCom men ta ria su per Mar cum.

JużżeMarekoskarżanyjestobłąd,bonapisał,iżchrystusukrzyżowany
zostałotrzeciejgodzinie,widzę,żeotejsprawieobiegowesączteryzdania.
niemaznichżadnego,wktórymniebrakowałobywiększegoprawdopodo-
bieństwa.Pierwszejesttych,którzyuważają,żeJanniepisał,iżPiłatogodzi-
nieprawieszóstejzasiadłnatrybunale,leczWielkiegoPiątkugodzinyprawie
szóstej.odczegoinnegobowiemdzień,odczegoinnegoWielkiPiąteksięza-
czyna.BożeŻydziprzedpoczątkiemdnia,tojestprzedwschodemsłońca,
zwyklizajmowaćsięprzygotowaniempaschalnym,jestzgodnezrozsądkiem.
Jeżelibowiemchrześcijaniewprzeddzieńświąttegorodzaju,długoprzed
świtem zaczynają przygotowywać to, co konieczne, Żydzi tym bardziej,
wierzyćnależy, iż toczynili,którzynie tylkoprzaśnikinawieledni, lecz
mnóstwotakżeinnychrzeczyprzygotowywali,nietylkonadzieńświąteczny,
lecztakżenawieczórPaschy.

Sąiinni,którzyidączaaugustynemsądzą,żeMarekniemówiłokrzy-
żowaniużołnierzy,leczokrzyżowaniuŻydów.cibowiemjaknajbardziej
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chrystusaukrzyżowali,jakpowiedziałimPiotrwDziejachapostolskich4,10.
Bywięcewangelistaukazał,żePanJezusnietyleprzezżołnierzy,którzy
zwykłąsłużbędowódcywykonali,jakprzezŻydówzostałukrzyżowany,gdy
wyraziłsłużbężołnierzy,mówiąc:A ukrzy żo waw szy go, po dzie li li (Mk15,24)
itd,wtedyzaśnagłos,któryzażądałkrwisprawiedliwego,przywołałspraw-
cówzbrodni,krzyżPana,wtesłowa:A by ła trze cia go dzi na i ukrzy żo wa li go
(Mk15,26).Godzinybowiemukrzyżowaniażołnierzy,którapospoliciebyła
znana,nieuważał,iżtrzebawyrażać.

innimyślą,żewystarczającozapobiegnątejniedorzeczności,gdypowie-
dzą,żechrystusamiędzygodzinątrzeciąaszóstąukrzyżowano,aodobu
kresów,jakzwykliśrednią,określanabyłagodzinaśmiercichrystusa,przez
jednegomianowicietrzecia,przezdrugiegoszósta.lecztaodpowiedźma
jawnąwątpliwość.cobowiemdziejesięogodziniepiątej,jeśliktośodobu
kresówpowie,żestałosię,albooczwartej,albooszóstej,chociażzaistenie-
właściwietopowie,leczjakośmożnatoznieść.Jednakcostałosięopiątej
godzinie, że to dzieje się o trzeciej, albo drugiej, zaiste ani zwyczaj, ani
rozumnieznosi.Więcinniprzedkładają,żejaknocdzielisięnaczterywi-
[159] gilie,takdzieńbyłpodzielonyprzezŻydównaczterystrażniceiczęści.
Pierwszaznichzaczynałasięoświcieitrwałaażdotrzeciejgodzinydnia,
azwałasiępierwszadlatego,żeodpierwszejgodzinysięzaczynała;drugazaś
zaczynałasięodgodzinytrzeciejitrwałaażdogodzinyszóstej,azwałasię
godzinątrzecią,ponieważzaczynałasięodgodzinytrzeciej;trzeciazaśczęść
dnia zaczynała się od godziny szóstej i trwała aż do godziny dziewiątej,
azwałasiępodobnieodgodziny,skądsięzaczęła,godzinąszóstą;wreszcie
czwartastrażnicaiczęśćdniazaczynałasięodgodzinydziewiątejitrwała
ażdozachodusłońcainazywałasięgodzinądziewiątą,albowieczorem.

Jeżelitojestprawdziwe,piękniezgadzasięzewangelistą.Gdyżwdrugiej
strażnicy,któranazywałasięgodzinątrzecią,podkoniecchrystuszostałukrzy-
żowany,gdymianowiciegodzinatajeszczenieupłynęła.Trochęzaśwcze-
śniej,otejsamejjednakgodzinieistrażnicydnia,Piłatzasiadłnatrybunale,
mianowicieogodzinieprawieszóstej.Prawdziwiemianowiciebyłatrzecia,
leczbyłabardzobliskaszóstej.

Poglądtenbędzieowielebardziejprawdopodobny,jeżeliudowodnisię,
żewtensposóbŻydzidzieńzwyklidzielić.otóżwhistoriimękijestzaiste
imiennewspomnienieświtu,orazgodzintrzeciej,szóstejidziewiątej;oinnych
zaśpośrednichcałkowiciesięmilczy.aprzypowieśćogospodarzunajmują-
cympracownikówdoswejwinnicy,którąonitakżeprzytaczająnapotwier-
dzenietejsprawy,nietylkonicniepomaga,lecznawetszkodzi,ponieważtam
Panwspominanietylkopierwszą,trzecią,szóstąidziewiątą,lecztakżejede-
nastą.Tobyłobyniedorzeczne,gdybyczwartaczęśćdnia, to jestgodzina
dziewiąta,całypozostałyczastegożdniaobejmowała.awrzeczywistości,
bykrótkoiprostobyłopowiedziane,ktorobiwyraźnąwzmiankęojedenastej
godzinie,zpewnościąwiadomo,żepodzieliłdzieńnienaczterystrażnice
igodziny,leczjakjestwnaszymzwyczajunadwanaściegodzin.alebyto
kiedyśmieli,podpiszemysięjaknajchętniejpodtąodpowiedzią, jeśliów
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podziałnaczterystrażnice,aznówtenazwyodczterechpoczątków,oprzesię
albonaodpowiednimświadectwie,albonaprawdopodobnymrozumowaniu.

niebrakrównieżtakich,którzysądzą,iżtoprzeznowszych[160] Żydów
wszystkozostałozmyślone.Bodrugastrażnicadnia,skorotrzytylkogodziny
byobejmowała,czwartą,piątąiszóstą,winnabyćnazwananiegodzinątrzecią,
odkońcastrażybezpośredniominionej,leczgodzinączwartąodpoczątkutej
strażnicy.Ktozaśmógłbyznieść,żestraż,któraoddziesiątejażdokońca
dwunastejsięrozciąga,zwiesięgodzinądziewiątą?zpewnościąjakpierw-
szagodzina,jeśliprawdąjest,coonimówią,nazwęswąwzięłaodpoczątku,
takipozostałestrażeodswychwłasnychpoczątkówbyłybynazywane.

najprostszązasadąwyjaśnieniategourywkawydajemisię,jeżelizTeofi-
laktem,(omawiaŚwiętyTomaszwCa te na au rea),iKajetanempowiemy,że
Marektakpisał:ήνδέcώρας’ A by ła szó sta go dzi na (Mk15,25);lecznieucze-
nianiedbaliprzepisywaczeówznakszóstejς’ naznakξ,któryjesttrzeciej
zmienili.coiwtymurywkuzpowoduniejednegopodobieństwaliterłatwe
byłodozrobienia,autychautorów,którychksięgimajątegorodzajuliczby
iznaki,żeczęstosiędzieje,jestbardziejznane,niżbytrzebawskazywać.

anietylkopowagaTeofilaktaiKajetana,leczrównieżrozumskłonił,bym
takutrzymywał.Bo,żeoszóstejgodziniePanprawdziwieiwłaściwieukrzy-
żowany,bympominął,żeiludchrześcijanprzekonanyjest,iwszędzieczci
sięwoficjumorazmodlitwach,napewnowynikazewangeliiJana.Przeka-
zujebowiem,żePiłatogodzinieprawieszóstejzasiadłnatrybunale.Upłynęła
więcmniejwięcejpiąta.inaczejbłędniemówiłobysię,godzinaprawieszósta.
niewiarygodnezaśjest,żeto,copozostałozgodzinypiątej,ponieważbyło
krótkieinieznacznewwydaniuwyroku,wzabraniuiwyprowadzeniuJezusa,
wdźwiganiukrzyżaażnamiejsceKalwarii,niezostałowłączone.Boaniodle-
głośćmiejscniebyłazamała,aniniebyłotylepośpiechuwdrodze,bynie
mógłwtymczasiebyćzaangażowanySzymonzcyreny,iniekrótkotrwała
mowachrystusa,mianadoniewiast.

Przetobezwątpienia,jeżeliMarekchciałmówićściśleiprawdziwie,(dla-
czegozaśbyniechciał,niemapowodu),nienapisał,żeogodzinietrzeciej,
leczoszóstejPanukrzyżowany.Toczegohieronim wyraźnieuczy,jeślitoon
jestautoremtychkomentarzyIn Psal mum 77. leczktokolwiekówpsalm
wyłożył,jeślitoniebyłhieronim,zpewnościąbyłwykształcony.aerazm
wprzypisachdotegourywkuMarka,przytaczatenkomentarzpodimieniem
hieronima.Dochodzito, [161] żeniemalnicinnegoniepiszeMarekniżMate-
usz,itozwłaszczawhistoriimękichrystusa.Gdyprzetorozważam,żeMarek
whistoriimękinietylkotosamo,wtymsamymporządkuzMateuszem,lecz
nawetniemaltymisamymisłowamipisał,łatwojestemdoprowadzony,bym
myślał,żeonnieznaktrzeciej,leczszóstej,jakjestuMateusza,umieścił.

cozaśtemuzdaniuzarzucaautorkomentarzydoMarka,którepodtytułem
hieronimasąobiegowe,tobardzołatwosięodpiera.Mówi:Je że li o szó stej
go dzi nie Pan zo stał ukrzy żo wa ny, sko ro od szó stej do dzie wią tej ciem no ści
zala ły zie mię, nie mo gli by prze chod nie po trzą sać nad nim gło wa mi, zgo ła nie
wi dząc go przez ciem no ści. odpowiadammukrótko,żechrystusukrzyżowany
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zostałnapoczątkuszóstejgodziny.Wciąguzaśtejgodzinybyłobrzucanywy-
zwiskami.apodkoniectejgodzinyświatoblałyciemności,coMarekzdaje
sięjaknajbardziejwłaściwiezaznaczaćtymisłowami:A gdy sta ła się go dzi -
na szó sta (Mk15,33).cobowiemjestbardziejzręczne,niżpojmować„sta ła
się” niejakopoczynającą,leczupływającą?Tobowiemprawdziwiemówilud
ifilozofowie,żestałosięto,cozostałodokonane,aniecozostałozaczęte.

Stąd,czyosjanderchce,czyniechce,dośćjasnopojmujesię,żewszyst-
kiewypowiedziewangelistysązgodne,jeżeliprzeczytamy:A by ła szó sta
godzi na i ukrzy żo wa li go (Mk15,26).zupływemtejgodziny,gdyżdokonało
sięto,coewangelistapodaje,dlategowreszciepowiada:A gdy sta ła się godzi -
na szó sta, ciem no ści (Mk15,33)itd.,byśmyjużpoupływiegodziny,jeżelinie
jesteśmyzbyttępi,przyjęli,żenastałyciemności.ipiątyzarzutdośćobficie,
jaksądzę,zostałroztrząśnięty.

(Od po wiedź na szó ste). Tenzaśzarzut,któryumieszczonyzostałnaszóstym
miejscu,jakądrogąnaszKajetanpróbowałodpędzać,wbrewwoliczynię,
żebymmówił,leczjednakpowiem,bymwobronieprawdyewangeliiniezdał
siępobłażaćnaszym.oznajmiaonbowiemnajpierw,(boniewytrwałpotem
wtympoglądzie),żeewangelistaŁukaszwtejczęściidziezabłędemSiedem-
dziesięciutłumaczy,jednakbezbłęduwłasnego.czegojanietylkoniepoj-
muję,lecznawetmyśląsformułowaćniemogę.

JeżelibowiemewangelistanieroztropniepostępujezaSiedemdziesięciu
tłumaczamiwhistoriiewangelii,choćnieroztropnie,jednakbłądzi.Skorozaś
świadomieidobrowolnie,jakmówisię,zmyślonąprzezSiedemdziesięciu
opowieśćdoswej [162] ewangeliiwłącza,takżebłądzi,itotymbardziej,
żeumyślnieprawdęewangeliimącizmyślonąbaśnią.

Krótko,jeżeliKainanniebyłsynemarfaksada,aniSalesynemKainana,
błędnazaistejesthistoriaewangelijna,wktórejjasnojestmowa,żeKainan
byłsynemarfaksada,aSalesynemKainana.ŻezaśŁukaszuważałzabardzo
poważnychautorów,zaktórymipostępowałwbłędzie,tomożebędziemogło
ewangelistęuwolnićodwiny,alezpewnościąnieewangelięodbłędu.Tym
bardziejsądzę,żezganićtrzebaaugustynazGubio,któryotwarcie,staleibez
żadnegoumiaru,alboskromności,alboczci,twierdzi,żeSiedemdziesięciu
zbłądziło,aŁukaszposzedłzanimiwbłędzie.

Już,cohieronimprzeciwkohelwidiuszowipowiada,ewangeliściczasem
wyrażająpoglądludu,który,jakrzecze,jestprawdziwymprawemhistorii.
Topoprawniesięmówi,jeślizważasznawyrazy.Bonietylkohistorycy,lecz
wszyscywogólemędrcy,jaknapominaarystoteles,chociażinaczejmyślą
niżlud,częstozludemrozmawiają,ajednaknierozmawiająbłędnie.Tak
Pismo braćmi nazywa tych, którzy według prawideł filozofii właściwie
iprawdziwieniesąbraćmi,leczktórzypospolicie,itobezbłęduzaiste,zwani
sąbraćmi;takrównieżewangeliścizwaliJózefaojcemPana,alewrzeczy
samejnieszlizabłędnympoglądemludu,chociażpospolicieonimmówili.
JózefbowiemzwanybyłojcemJezusabezkłamstwa,gdyżiżywicielembył,
iponieważmężemmatkichrystusabył:ijednegoidrugiegozwykłosięzwać
ojcami.
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cowięcuczynimy,którzy,jakmówiprzysłowie,wilkazaobojeuszutrzy-
mamy?JeżelibowiemusiłujemyuczyćibronićprzekładuStaregoTestamentu,
którymposługujesięKościół,nietylkooskarżamySiedemdziesięciutłuma-
czyobardzozimnyprzekład,lecztakżeewangelistęojaknajbardziejjawny
błąd.JeżeliŁukaszabronićiochraniaćchcemy,odrzucamyprzekładPisma
Świętego, zatwierdzony użytkiem i postanowieniemKościoła.Wpada na
Scyllę,chcącyominąćcharybdę.

Myprzedewszystkimtegopowinniśmyuniknąć,byŁukaszaewangelisty,
anawetewangeliichrystusowej,niepozbawiliich,tojest,Boskiejpowagi.
Brońmyprzetowrodowodziechrystusategopokolenia,któreŁukaszwłączył
zwydaniaSiedemdziesięciutłumaczy.BotowydanierównieżKościółswym
używaniemzatwierdził.WszyscyzapewneGreccypisarzeto[163] pokolenie
zSiedemdziesięciomatłumaczamiuznają,orazaugustynwszesnastejksię-
dzeDe ci vi ta te Dei, rozdziale10.iwżadensposóbniejestprawdopodobne,
żeSiedemdziesięciutłumaczy,mężówprawych,bezpodstawnieinazimnoto
jednopokoleniezmyśliło.

cóżże, jakpowiadaorygenes,(euzebiusz,szóstaksięgaEc c le sia sti ca
histo ria, rozdział 23), to należymieć za prawdziwewBoskich Pismach,
coprzełożyłoSiedemdziesięciutłumaczy?Botopowagąapostolskązostało
potwierdzone.naszewięcwydanieStaregoTestamentujestnieuszczuplone.
Wzorcezaś,którehieronimzdobył,niebyłypełne.Przetobezwinyibłędu
mógłominąćjednopokolenie.(TouważazaprawdopodobniejszeKajetan,do
Łk3.atakżehieronimwkomentarzudoGa3,nieoceniajakoniedorzeczne,
jeślimówi się, żeksięgihebrajskie inaczejmiałyprzedmękąchrystusa,
albohebrajczycypomęcecośodjęli,lubdodali).BoiMateuszewangelista
wieleopuściłibezbłęduopuścił,gdypisałrodowódchrystusa.Skądinądmy
naszewydaniebronimyodwszelkiegofałszu,lecznieodwszelkiejniedosko-
nałości.

itominieumyka,cohertmann,Jannauklerilucydpowiedzieli,żeewan-
gelia Łukasza jest skażona, i zamiast słowabył, trzebawstawić partyku-
łęi wtensposób:Któ ry był Sa le go, któ ry i Ka ina na; abySalegorozumiećjako
dwuimiennego.leczwydajesię,żeoninieczytaliwydaniaSiedemdziesięciu,
skądimięKainanaprzezewangelistęzostałowzięte.Wwydaniubowiem
Siedemdziesięciutłumaczyniedasięnawetzmyślić,żetymsamymbyłSale
iKainan.

leczrównieżinaczej,imożelepiejtenspórsięrozstrzyga,jeślipowiemy,
żewzorcehebrajskie,prawdziweipoprawne,niemająwprawdzietegopoko-
lenia Kainana, lecz zostało dorzucone przez Siedemdziesięciu tłumaczy.
Jednakniezostałodorzuconebłędnie,leczalbozprzekazuprzodków,albo
posiadanezwiarygodnychhistorii,żearfaksadzrodziłKainana,Kainanzaś
zrodziłSalego.Siedemdziesięciuprzetotłumaczynietylkoprawdziwie,lecz
możeroztropniewstawiłotojednopokolenie,lękającsięmianowicietego,
bypoganieniezarzucilibłędu,albostarożytnymprzekazomhebrajczyków,
albozapewnePismuŚwiętemu,gdybywnichczytali,żearfaksadzrodził
Salego:wzięliznichnieżearfaksad,żeleczKainanzrodziłSalego.
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DuchzaśBogazukrytegoprzednamipowoduskłoniłduchairękęMojże-
sza,bywtymrzędzieojców,ominąłtojednopokolenie;takjakzBożego
zamysłuMateuszrównieżwielewrodowodziechrystusapominął.Żezaśten
sambyłpowóddlaMojżeszaiMateusza,wtymprzypuszczeniudorzecznie
dojdziemy.

Mateuszgdytylkoprzodkówchrystusa[164] omówił,rzecze:A tak wszyst-
kich po ko leń, od Abra ha ma aż do Da wi da, (Mt1,17)itd.,byktośniepodej-
rzewał, że jakiś przodek przez zapomnienie, a nie raczej umyślnie został
pominiętymilczeniem.achoćbyćmożeewangelistamógłbypodaćwiele
tegopowodów,tenjednakwzakończeniuwydajesięprzedstawiać,któryma
zaletęczternastki.Dlategomianowiciechciał,żebytrzyszeregipokoleńbyły
równeliczbą,byczternastkabyłauświęconatakżewrodowodziechrystusa.
ŻebytouczyniłMojżesztensamjestpowód.Boodadamadonoegouplótł
dziesięćpokoleń;odnoegozaśdoabrahamauplótłrównieżinnychdziesięć;
abyśmypojęli,żewliczbiedziesięć,doktórejsprowadziłobarzędyprzod-
ków,kryjesięjakaśtajemnica.Dlaczegozaśliczbaczternaścieodnosisiędo
prawaewangelijnegoadziesiątkadoprawanatury,nietegodniainatymmiej-
scutrzebaroztrząsać.Tutylkomówimy,żeSiedemdziesięciutłumaczyniebez
powodudodałopokolenieKainana,niebezpowoduMojżeszjepominął;jedno
idrugieprawdziwie,jednoidrugieroztropniezostałouczynione:zadrugim
prawdziwieiroztropnieposzedłŁukasz.izaisteniktniepowinienwzbudzać
namtragedii,żepowiedzieliśmy,iżnaszewydaniewniektórychurywkachjest
niedoskonałe.

Możnabowiemprzytoczyćwielesłówhebrajskich,któresamhieronim
przyznajewkomentarzach,żemożnabyłowyraźniejilepiejprzełożyć.(oza
11,13hieronimmówi,żezamiast„pla stes” oraz„fic tor” przetłumaczyłnie-
gdyś:„rzeź biarz”, skłonionywieloznacznościąwyrazu.Podczasgdylepiej
przełożyłby:„garn carz”, jakwewangeliiMt27,7tłumaczprawdziwieprze-
łożył).Takżeoizajasza19,15powiada:W tym, co my prze ło ży li śmy: „za krzy -
wia ją ce go i kieł zna ją ce go”, mo że my mó wić: „Zgię te go i swa wol ne go”. My
zaś sło wo he braj skie „Akum”, gdy pręd ko prze kła da li śmy co zo sta ło na pi sane,
wie lo znacz no ścią zwie dze ni na zwa li śmy „kieł zna ją cym”. Akwi la wy raź niej to
prze ło żył: στρεβλόυτα,tojest:ktoniczegonierobiporządnie,leczwszystko
przewrotnie.Dotądhieronim,któryiwrozdzialedziewiątymtegożproroka
(iz9,14)tenwyrazprzełożyłna„prze krę ca ją cy”. anapewnoaniznaczenie,
anisłowahebrajskienieścierpią,byśmydopuścili„kieł zna ją ce go”, cobędzie
dowyjaśnienianainnymmiejscu.Booszóstymuzasadnieniupowiedziane
zostało,jaksądzę,dośćstarannie.

(Od po wiedź na siód me). natozaśuzasadnienie,którenastępujewresz-
cienasiódmymmiejscu,mnogiezaisteirozmaitesąuczonychmężówod-
[165] powiedzi, lecz jednak taknieprawdopodobne,żeaniuczonym,ani
pobożnym zadość nie czynią. Pierwszą bowiem część zarzutuaugustyn
zGubio tak odpiera, żemówi, iżwwydaniu Siedemdziesięciu tłumaczy
zarównordz46,27jakWj1,5przezbłądprzepisywaczyzamiast70dusz
napisanezostało75.TensamrównieżbłądprzepisywaczyzaistniałwDz7,14;
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alboteżŁukasz,którynieumiałpohebrajsku,urywek,jakwówczasbrzmiał,
błędnieprzytoczył;albojeślizapewneSiedemdziesięciutłumaczytakprzeło-
żyło,ewangelistaposzedłzaichwydaniem,którewszędziebyłojaknajbar-
dziejprzyjmowane.

natomiasthieronimwQu aestio nes he bra icae niczegoniepoczytujenie-
dbalstwuprzepisywaczy,leczmianowicieuczyodwoływaćhebrajskąpraw-
dę;Siedemdziesięciuzaśtłumaczywłączyłouprzedzającsiedemdziesiątpięć
dusz;ŁukaszzaśniemusiałpisaćczegośprzeciwnegotemuPismu,którebyło
jużrozpowszechnionewśródpogan.BopowagaSiedemdziesięciutłumaczy
przynajmniejwtymczasiebyławyższaniżŁukasza,którybyłuludówniezna-
ny,nikłyiniewielkiejwiarygodności.Powiedział:Cho ciaż więk szość przed -
sta wia Łu ka sza ja ko pro ze li tę, pi sma he braj skie go nie znał. Tylehieronim.

odpoczątkuzaś,byśmywyszliodgłowy,żebywszystkiewzorcezarówno
nowejakstare,greckiejakłacińskie,wtrzechnarazmiejscachbyłyskażone,
jesttrudnedowiary.iżebyżadenpisarzprzedaugustynemzGubio,chociaż
wieluwkroczyłowteurywkiiwtezagadnienia,niemógłdostrzecrzeczy
najbardziejjawnej,mniezaisteniestajesiępodobnedoprawdy.ajeżeliprzy
rozwiązywaniu tego rodzaju węzłów nadużywamy ochoczo niedbalstwa
przepisywaczy, trzebazaiste lękać się, żegdystaramysięzdradzićcudzą
niewiedzę,zdradzimywłasną.inaczej,jeślitaksiępodoba,wszystkiewątpli-
wezagadnienia,ito,cozdajesięwPiśmieŚwiętymsporne,wyjaśnimytym
sposobem.

augustynzGubiorobitonakażdymkroku.Boidlaodparciaostatniejczę-
ścizarzututwierdzi,żebłędemprzepisywaczy,zamiastJa kub ma napisane
Abra ham, aOj ciec zamiastSyn. napewno,gdybyŚwiętyhieronim,gdymu
przeciwstawianopowagęSiedemdziesięciutłumaczy,mógłsiętąobronąocalić,
skorzystałbyzniejjaknajchętniej.leczskorowidział,żewszystkiewzorce
przedziwniesięzgadzają,wszyscywykładającymówiąjednoitosamo,nie
błędnekode- [166] ksypodałzaprzyczynę,leczprzyznał,iżSiedemdziesięciu
tłumaczytakprzełożyło,aŁukaszewangelistaichnaśladował.

Bogdyzacząłemprzywoływaćrozumdoprawdy,owieleniedorzeczniej-
szeznajduję,żeŁukaszprzytoczyłurywekskażonyzeStaregoTestamentu,
jakbyłwowymczasie.Boewangelistęalborobimynieukiem,jeśliniewiedział
oskażeniu;albotchórzem,jeślimającBożąpowagę,nieodważyłsięprzy-
wrócićskażonego,nacobezżadnejpowagiośmieliłsięaugustynzGubio.

niezbożnezaśjestpoczytaćnieznajomościhebrajskiegopisma,coŁukasz
pisałzaradąDuchaŚwiętego.Skorowięczkoniecznychpowodówpowie-
dzieliśmy,żewszystkieczęściPismaznatchnieniaipowiewuBożegozosta-
łynapisane,żadnaznichzaisteniemożepochodzićznieznajomościjęzyków,
chybażeDuchŚwięty,którykierowałiumysłemirękąewangelisty,nieznałby
pisma hebrajskiego. Powiedzmy więc to, co na tym miejscu wystarczy,
żeSiedemdziesięciutłumaczyumieściło75duszwKsiędzerodzaju46,27
orazKsiędzeWyjścia1,5;cojawniewynikazkontekstu.GdybowiemwKsię-
dzerodzaju46,21synówManassesaiefraima, tojestMachira,Galaada,
Sutalaama,Taama,edema,Siedemdziesięciutłumaczydoliczyło,trzebabyło,
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bypowstałaliczba75.czyzaśwzorcehebrajskie,któreprzekładałoSiedem-
dziesięciu tłumaczy,policzyływ tymrodowodzieowychwnukówJózefa,
czy raczej Siedemdziesięciu tłumaczy dodało ich przez uprzedzenie, jest
niepewne.

Pewnejestto,żecoodjęli,odjęliwdobrejwierze,amożemądrymnamy-
słem;cododali,dodalibezpodstępu,Wiadomobowiem,żeoniwwielumiej-
scachwydająraczejomówienie,niżtłumaczenie.Łukaszzaśorazpozostali
apostołowieiewangeliścikorzystalizwydaniaSiedemdziesięciutłumaczy,
ponieważwowymczasieonobyłonajznakomitsze.iniepostępujązacudzym
błędem,coniektórzynieroztropnietwierdzą,leczposługująsięichświadec-
twamiwtym,coonipowiedzieliprawdziwie.

inieprzerażamnieto,coniektórzyzarzucają,żeprawdytejhistoriimożna
bronićtylkoprzezmowęobrazową.Boinaszewydaniepotrzebujetejsamej
obrony.Skorobowiemmówisię,że70duszweszłodoegiptu,trzebazaliczyć
takżeefraimaiManassesadladopełnienialiczby,onijednakdoegiptunie
weszlisami.iniedziw,żewwydaniuSiedemdziesięciutłumaczyjestzaliczenie,
[167] skorotakżewnaszymdopuszczamydoliczenie.MianowiciewKsiędze
rodzaju12,1pośmierciTaregozapisanejestprzykazaniePana,którympo-
lecaabramowiwyjśćzziemiiodrodzinyswojej.awDziejachapostolskich
7,2-4Szczepanjasnouczy,żeprzykazanietodanezostałowchaldeizanim
Tareprzyszedłdocharanuiumarł.coiŚwiętyaugustynwyraźniespostrzegł
wszesnastejksiędzeDe ci vi ta te Dei, atakżesamrozumdowodzi.Gdybowiem
nakazanoabramowiwyjśćzziemiirodzinyswojej,musimypojąćchaldeję,
którabyławłasnąziemiąabrahama,gdzierównieżmiałswojąrodzinę.Gdyby
zaśnakazanomuwyjśćzcharanu,napewnoniewychodziłbyanizeswojej
ziemi,anizrodziny.BochociażcharanbyłczęściąMezopotamii,niebyłjednak
częściąchaldei,coniektórzymałouczenietwierdzili.

inie jestmi tajne,żehieronim In Eze chie lem, rozdział30,napisał, iż
wksięgachhistorycznychniemażadnejopacznejopowieści,leczwPsalmach
iProrokach.Muszębardziejtemusiędziwić,niżodpierać,bowiadomo,że
wewangeliachzdarzająsięwyprzedzenia.otejrzeczynainnymmiejscu
staranniej.leczitoniewzrusza,żemówisię,iżJózef75osóbsprowadził;
tasamabowiemtrudnośćbyłaby,gdybytylko70wymienił,skoroefraima
iManassesanigdyzgołaniezapraszał.awięcjaksłuszniemówihieronim
doPammachiusza:De opti mo ge ne re in ter pre tan di, wPiśmieświętymnie
należyzważaćnasłowa,lecznaznaczenia.opierwszejwięcczęścisiódmego
uzasadnieniadotąd.

Jużdruga,chociażwydajesiętrudniejsza,jednakłatwiejsięjąodpiera.
Boże12patriarchówzostałopogrzebanychniewhebronie,leczwSychem,
poznajemynietylkozopowieściSzczepana,lecztakżezeświadectwahiero-
nima.WpośmiertnymbowiemwspomnieniuPaulidoeustochium,gdyopi-
sywał podróż Pauli, tak mówi: Prze szła Sy chem i we szła do ko ścio ła,
wznie sio ne go ko ło stud ni Ja ku ba. I wra ca jąc stam tąd zo ba czy ła gro by 
dwuna stu pa triar chów. DoPammachiuszazaś:De opti mo ge ne re in ter pre -
tandi, powiada:Dwu na stu pa triar chów nie zo sta ło po grze ba nych w He bro nie,
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lecz w Sy chem. zatymsamymzdaniemidzieBedaiinnimężowieKościoła.
ile zaświarynależymiećwhistorii dla Józefaflawiusza,na jedenastym
miejscuniżejwykażemy.iodrugiejczęścisiódmegouzasadnieniatylezostało
powiedziane.

[168] Trzeciazaśiostatniaczęśćzdajesięzawieraćzagadnienieniedo
rozwiązania.(hieronim,De opti mo ge ne re in ter pre tan di, przedkładainieroz-
wiązuje). cobowiemmówią:augustynzGubioialojzylippomano,żeury-
wekjestskażonyiżezamiastAbra ham trzebaczytaćJa kub, zamiastSy na
trzebapodstawićOj ca, wżadensposóbsięnieostoi.zarównodlatego,żejest
zaistenieprawdopodobne,bywszystkiewzorcegreckieiłacińskiejużodcza-
sówapostołówbyłyskażone;jakponieważnieprawdopodobnejest,byhiero-
nim,raban,BedaiinniteżpisarzeKościoła,którzywpadlinatenurywekito
zagadnienie,tegorodzajuszańcemobronywzgardzili,gdysądzili,żechoć
trochęjestwnimprawdopodobieństwa.amężowieroztropniipoważninie
mówiliby,żebardzotrudnejestzagadnienie,którezmałymzaistekłopotem
wyjaśniono,jaktymmłodszymsięzdawało.

awtakbardzoniepodobnychwyrazachniebyłożadnejsposobnościskaże-
nia.Jeżelibowiemprzepisywaczezamiast „ever rit” (wymiata),piszą„evertit”
(obala); zamiast„for tem” (mężnego), piszą„fon tem” (źródło), wielkimmiano-
wiciepodobieństwemwyrazówsięmylą.alezamiast„Ja kub” pi sać „Abraham”,
za miast „pa tris” (ojca), pi sać „fi lii” (syna), wtakiejzaisteróżnicynazwnie
dasięzmyślićżadnychpowodówskażenia,jaktylkopijaństwo,lubobłąkanie
przepisywaczy.awgreckimwzorcuniemaanisynaaniojca,leczposłowie
„He mor” czytasięwypisany samdopełniaczΤού Συχέμ (Sychema),gdzie
łacińskitłumacz,ponieważtobyłozręczniej,domyśliłsięsyna,anieojca.
Wtenzgołasposób tłumaczyrównieżSantesPagnini.inieumykami,że
wliściedoPammachiuszaDe opti mo ge ne re in ter pre tan di, czytałem„oj ca”,
anie„sy na”. leczodczyttenmożejesterazma,aniehieronima.leczna
wyrazie„oj ciec” niezatrzymujęsię.Jeżelibowiemgreckisposóbmówienia
pozwala,cozpewnościąpozwala,byalbonazwasyna,alboojcabyładomyślna,
Szczepan,którymówiłpogrecku,niedoznawtejdziedziniezniewagi.

leczwwyrazie„Abra ham” niemamiejsca odpowiedźaugustynazGu-
bio.(zobacz:augustynzGubiowprzeglądzieKsięgirodzaju).Jeślimówi
się,żezamiast„Abra ham” Łukasznapisał„Ja kub”, niemniejbędzieoskarżo-
ny.BoJakubzakupiłgróbniezacenęsrebra,leczzastomłodychowiec,jak
napisanejestwostatnimrozdzialeKsięgiJozuego(24,32).Wiemzaśoczym
nowitłumaczewtymmiejscurozprawiają;leczPismo,któreuznajeKościół,
atakżewydanieSiedemdziesięciu,mają:sto mło dych owiec, anie: pie nię dzy
srebr nych [169] sto. Pozostajewięc,żewzorceniesąskażone.

aponieważztąsamąłatwościąpozostałeodpowiedziinnychmogąbyć
pokonane, nie widzę powodu, dlaczego byśmy zatrzymywali się na ich
odpieraniu.alezaistezdaniainnychnieganimybardziejochotnie.Wtym
miejscupodobamisiępoglądBedy,zktórymzgodziłsięiraban.Słowajego
majątobrzmienie:Bło go sła wio ny Szcze pan, mó wiąc ję zy kiem lu do wym, po -
stę pu je w mo wie ra czej za po glą dem lu du. Łą cząc bo wiem dwie opo wie ści
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zwra ca uwa gę nie ty le na ład ota cza ją cych dzie jów, ile na spra wę, o któ rą
cho dzi ło, itd.

niemaltosamoraban.Tymisłowyskromniezaisteirozważniezaznaczyli,
żeSzczepanowiprzydarzyłosię,copospolicieniemalzwykło,żemianowicie
wdługiejopowieści,tesamezwłaszczazdarzenia,zlałniektóreipołączył,
wniektórychteżpamięciąsiępotknął,wtymtylkocoalbomało,albowcale
niedotyczyłorzeczy,bozważałnasprawę,októrąwłaśniechodziło.

Łukaszzaśchcączachowaćprawdęhistorii,nawetjotyniezmienił,lecz
wyłożyłrzecz,jakzostałaopowiedzianaprzezSzczepana.Myzaśodwszel-
kiego potknięcia nie mamy bronić Szczepana, lecz ewangelistę. Samym
bowiemapostołom,prorokomiewangelistomwiaraKatolickanauczyłanas
oddawaćtęcześć,byśmywierzyli,iżżadenznichniepotknąłsięwpamięci,
żadenniezbłądziłaniwwielkimaniwmałym.aSzczepanpełenbyłDucha
Świętego.Przyznaję.iDuchprzemawiałwnim.itozaisteprzyznaję.lecz
inaczejDuchprzemawiawchrystusie, inaczejwprorokach i apostołach,
inaczejwSzczepanie iambrożym.azpewnościąprzemawiałprzeznich
wszystkich.PrzezSobórPowszechnyBógprzemawiadoKościoła.Przez
pasterzyKościołaBógprzemawiadoKościoła,przezdawnychświętychBóg
przemawiadoKościoła.aciwszyscyjednakwdrobiazgachmogąsiępotknąć,
zwłaszczapamięcią,gdziepotknięciejestłatwiejsze.Przywilejemświętych
Pisarzyjest,żeżadenznichniepomyliłsiępisząc.Przywilejemapostołów
jest,żeżadenznichniemylisięwnauczaniu.Szczepanowitegoprzywileju
nieudzielaanirozum,anipowaga.

lecznieobcejestświętymautoromprzytaczaniesłówtakżebłądzących.
TakbowiemJefte(Sdz11,26)mówiotrzystulatachposiadania,podczasgdy
wrzeczywistościtrzystuniebyło.a [170] świętyhistorykjednakprzytoczył
trzysta.TakrównieżMateusz(2,6),jeżeliwierzymyhieronimowi,proroctwo
Micheasza(5,2)przedłożyłniejakprzezMicheaszazostałonapisane,leczjak
ujętezostałoprzezprzepisywaczy.Pisaćzaśjakpustymiiśmiesznymiuzasad-
nieniamitozdaniehieronimaganiłerazm(wprzypisiedoMt2),nietujest
miejsce,aniczas.

Tonależypowiedzieć,żehieronimiaugustyntocząsłowawtymznacze-
niu,abywierzono,iżtwierdzą,żeewangeliściczasemsiępotknęli,jeślito
małoroztropniedziaćsięniemoże.GdybowiemhieronimwliścieDe optimo
ge ne re in ter pre tan di pewnemiejscaprzytoczyłzeświętychautorów,które
mogłybyćprzypisanepotknięciupamięci,dodał:To od po wia dam, nie że by
oska rżać ewan ge li stów o błąd. Bo to jest nie zbo żnych: Cel zu sa, Por fi riu sza,
Ju lia na. erazm zaś(wprzypisiedoMt2)taktobierze,żehieronimbrzydzi
sięuewangelistówwystępkiemfałszu,apotknięciempamięcinietak.Jakby
fałszembyłotylkoto,conapisanezostałoświadomiezmyślonymkłamstwem.
zpewnościączyewangeliściodeszlibyodprawdypotykającsiępamięcią,czy
niewiedzą,słuszniebędąoskarżaniofałsz.

askororównieżaugustynwtrzeciejksiędzeDe con sen su evan ge li sta rum,
rozdział7,niepoczytujepotknięciupamięci, anibłędowi, żeewangelista
Mateuszwrozdziale27,9podimieniemJeremiaszaprzytoczył,coznajduje
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sięuzachariasza(11,12),leczprzypisujeDuchaŚwiętegoradzie,kierownic-
twu,postanowieniu,przykazaniu,aztegopowodudowodzi,żestałosiętobez
fałszerstwa;gdytymczasemerazm(wprzypisiedoMt27)zwyrokuaugu-
stynatłumaczybłądipotknięcieewangelisty.Jakbłędnieświętymmężomto
sięnarzuca,łatwoosądzićmożna,zarównozsamychtychurywkówstarannie
rozwiniętych,jakzinnychświadectwtychżeautorów,któreprzytoczyliśmy
wpoprzednimrozdziale.

Boczasjużjest,byśmypołożylikresczwartemusporowi.Tuzaśpierwsze
takżeźródłozostaniezamknięte,niekrótkozaiste(botostaćsięniemogło,
gdyżjesttobardzoobszerneidostarczyłobyobfitegomateriałurzetelnego
tomu),lecznajkrócejjakbyłomożna,bypowaganajmocniejszegoźródłabyła
wstanie,któregoanibezmyślnośćludzkiegoumysłu,anikrzywdabłędnowier-
ców,bynieosłabiła.

(Dru giej księ gi ko niec.)
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[171] O TRA Dy CJACH APO sTOL sKICH
KTÓreSĄnaDrUGiMMieJScU

Księ ga Trze cia

RozdziałI,

gdzieprzedstawiasięuzasadnieniatych,
którzyzwalczajątradycjeapostolskie.

Dobrzejest.PowagęBoskiegoPismajakopierwszegoźródłajużusta-
liliśmy.Przystąpmyzkoleidodrugiego:jakwielkajestmocipowa-

gaapostolskichtradycji,wyjaśnimydrogąirozumem.
amianowicieluteraniewierzą,iżtoźródłojestsłabsze,niżbydowodami

zniegowyprowadzonymiutwierdzanebyłydogmatywiary.Uważająbowiem,
iżwżadensposóbniemożnawykazać,żetradycjeKościołapochodząodchry-
stusaiapostołów.niesąbowiemtaktępi,bysłowachrystusa,któreobecnie
wiadomo,iżsąchrystusa,staralisięosłabić,boniezostałyprzezewangelistów
zapisane.leczponieważmyślą,żetylkoktórzysłuchalichrystusaiapostołów
wiedzą,cochrystusacoapostołowiepowiedzieli,wnioskują,iżunasanijeden
zaiste dogmat niemoże być udowodniony tradycją, leczwszystkie spory
owiaręorazreligiętrzebauśmierzaćświadectwamiPismaŚwiętego,iniczego
nieokreślać,jaktylkocowyrażonejestwPiśmieŚwiętym.

równieżerazm,choćzresztączęsto,wEpi sto la nun cu pa to ria dziełhila-
regowkońcuteżtotwierdzi,iżdoprawdziwieteologicznegowykształcenia
należy:niczegowięcejnieokreślać,niżwŚwiętychKsięgachzawarte,wszyst-
kiepozostałezagadnieniaodrzucićdoczasu,gdypousunięciuzwierciadła
zobaczymyBogaztwarzy.aleici,niepierwsiiniesamistaralisięzakazić
zarazątoźródło.PierwszystarałsięWiklif,jakpiszeTomaszWaldowdrugiej
księdzeDo ctri na fi dei an ti qu ae, rozdział19.Staralisięwcześniejwinnych
wiekachjacyśbłędnowiercy,[172] którychwspominaBernardw66homilii
In Can ti ca. lecziarianomprzypisujeaugustyntobłędnowierstwowsporze
przeciwMaksyminowi,jakdonosiTomaszWaldowksiędzeDe Sa cra men ta -
li bus, nauka2.

napewnoarianie,którzyzgromadzilisięnaSynodziewSeleucjijasno
świadczyli,żewsprawiewiary,pozaPismemŚwiętym,niczegowogólenie
przyjmą,jakpisałepifaniusz:Ha ere sis 73, któryisamprzypisujetenbłąd
arianom:Ha ere sis 75. Bazylipowiada,żeeunomiuszwtymsamymbłędzie
sięobracał.TertulianwksiędzeDe pra escrip tio ne ha ere ti co rum orazireneusz
wtrzeciejksiędzeAd ver sus ha ere ses, rozdział2,dołączajądonichWalenty-
naiMarcjona.niejakizaśBazyli,biskupankary,wwyznaniuwiary,które
złożyłsiódmemuSoborowi,wsiódmejklątwie,wyznaje,żepoglądtenwspól-
nybyłnietylkoobrazoburcom,leczariuszowi,nestoriuszowi,eutychesowi,
Dioskorowi.chociażzaśbłądtenbyłwspólnyniemalwszystkimbłędnowier-



com,jednakluteraniejakbywłasnyprzywłaszczyli,inajwiększąmożliwą
mocąusiłowaliwymyślić,żepowagiapostolskiejniemanic,pozaPismem
Świętym.

(Pierw sze uza sad nie nie). niewierny,powiadają,jestiniepewnyówprzekaz
zrąkdorąk,ponieważten,ktoprzyjmuje,alboniedośćdokładniesłucha,
albo z powodu choroby, wieku i natury niekiedy zapomina, albo pewnie
umiera,nimprzekazał,tocoprzyjął.nawetto,cozuchadouchaprzechodzi,
albozdnianadzieńsiępowiększa,albozaisteniepozostajetożsame,lecz
zmieniasięzezmianąuszu,anawetginie,chybażezachowająpisanepomni-
ki.JakmałojestPitagorasa?cozostałopoDruidach?onimianowicieufając
tradycjomniczegonawiecznąpamięćniewydalipismem.ztegopowodu
chrystusPancowidział,żekoniecznejestdlazbawieniawiernych,orazco
chciał,bywKościelebyłopewneiwieczyste,tokazałlubporadziłuświęcić
pismem.

(Dru gie uza sad nie nie). augustynteżjestświadkiem,żePanwielezaiste
iuczyniłipowiedział,coniezostałozapisane;wybranezostałotylkoto,co
wystarczałodozbawieniawiernych.augustynrównieżuczyłotym,że gdzie
roz trzą sa się rzecz bar dzo ciem ną, bez po mo cy pew nych i ja snych do ku men -
tów Pi sma Świę te go, po wścią gać się win na ludz ka za ro zu mia łość, nie czy niąc
nic prze chy la jąc się na dru gą stro nę. izarazpowiada:W to wie rzę, że Bo skich
[173] wy po wie dzi ta kże stąd bar dzo ja sna by ła by po wa ga, gdy by czło wiek bez
na ra że nia obie ca ne go zba wie nia nie mógł te go nie wie dzieć. niczegokoniecz-
negodowiaryniemawięcpozaPismemŚwiętym.

(Trze cie uza sad nie nie). TakżePawełuczy,żePismozdatnejest,byprzez
nie:czło wiek Bo ży był do sko na ły, do wszel kiej do brej spra wy wy ćwi czo ny
(2Tm3,17).Skorowięcwszystkietepismasąwystarczające,bywiernibyli
wyćwiczenidowszelkiejdobrejsprawy,pocozmyślasię,żeteniepisane
tradycjekoniecznesądoukładaniaobyczajów?

(Czwar te i pią te uza sad nie nie). aco,żeniekażesięnamwierzyćwe
wszystko,czegoucząnaskapłani,leczczegonasucząwedługprawaPań-
skiego?(Pwt17,10).Jeżeliwięconiuczączegośpozaprawem,nietrzebaim
wierzyć.SkorobowiemzprawdziwychKościołówczęstowychodzązwodzi-
ciele,cownikliwiepowiedziałautorIm per fec ti (augustyn,49homiliado
ewangeliiMateusza):Na wet dok to rom za iste nie na le ży wie rzyć, ja ką kol wiek
tra dy cję Ko ścio łów przed kła da ją cym, chy ba że mó wią to, co od po wia da praw -
dzie Pism. BoiPapiaszswoichtysiąclatpozmartwychwstaniu,jakozprze-
kazuapostołówwłączając,poruszyłireneuszaorazwielumężówKościoła,
nietakprawdąroztrząsania,jakpowagątradycjiapostolskiej.(euzebiusz,
trzeciaksięgaHi sto ria ec c le sia sti ca, rozdziałostatni).isamteżireneusz,
(księga1,rozdział39i40),ztradycjiJanaewangelistyiinnychapostołów
uczy, żechrystus Pan, którego dnia umarł,miał czterdzieści lat.co tak
bardzodalekiejestodprawdy,żenicniemogłobybyćbardziejprawdzie
przeciwne.

(Szó ste, siód me i ósme uza sad nie nie). TakTeofilaleksandryjski(Li ber
Pascha lis 2) pisał,żedemonicznegoduchajest,cośpozapowagąPismuważać
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zaBoskie.ihieronim(In Ag ga eum, rozdział1)potępiłdogmaty,którebez
powagiiświadectwPismzapostolskiejtradycjisąprzedkładane.iznowu
(In Epi sto lam ad Ti tum, rozdział1)rzecze:Bez po wa gi Pism ga da nie nie ma
wia ry; iznowu(In Mat tha ei ca put 23): Zda nie tych, któ rzy dzię ki tra dy cji
dawnej hi sto rii, (Bazyli:De hu ma ni ta tis Chri sti ge ne alo gia), utrzy my wa li, 
że ten Za cha riasz, któ ry zo stał za bi ty mię dzy świą ty nią a oł ta rzem, był oj cem
Ja na Chrzci cie la, tyl ko ta za sa da od rzu ca, że nie ma po wa gi z Pi sma. Stąd 
z rów ną ła two ścią jest wzgar dzo na, z ja ką do wo dzo na. aorygenes(homilia
26doMateusza;DoJeremiaszahomilia1)mówi:Trze ba nam Pi smo Świę te
wo łać na świa dec two. My śli bo wiem na sze i opo wie ści bez tych świad ków nie
ma ją wia ry.

(Dzie wią te uza sad nie nie). Potwierdza zaś to jak najbardziej tamowa,
którejużyłnaSoborzenicejskimKonstantyn,jakopowiada[174] Teodoret
(wpierwszejksiędzeswojejEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział7).rzecze:W roz -
trzą sa niu rze czy Bo żych prze pi sa na jest na uka Du cha Świę te go. Księ gi bo -
wiem ewan ge lij ne i apo stol skie z wy rocz nia mi daw nych pro ro ków uka zu ją myśl
Bó stwa. Bierz my dla te go z wy po wie dzi Du cha Świę te go wy ja śnie nia za gad -
nień. niebyłowtedynikogo,mówiKalwin,ktobyłbyprzeciwny.Temumil-
czeniuniebrakłowiarołomstwa,jeżelijestprawdą,żeopróczPismaŚwiętego,
wwieloznacznychzagadnieniachwiarynależytrzymaćsiętradycjiewange-
listów,apostołówiproroków.SkorowięcTeodoretpisze,żebiskupichętnie
przyjęli to, copowiedział cesarz,wiadomo, że dogmat tradycji był nowy
iwwiekachtychzgołanieznany.

Przeto te tradycje starszychmało znaczą przy dowodzeniu dogmatów
wiary;aponieważsąludzkie,anieBoskie,niepowinnybyćprzeznaswy-
olbrzymiane, by tego co faryzeuszom, także namnie zarzucono:Pró żno 
mnie chwa lą, ucząc na uk i przy ka zów ludz kich (Mt15,9;iz29,13;cyprian,
księga druga, list 3; cic, część i, dystynkcja 8, rozdział 9, friedberg
1[1955]15-16).

(Dzie sią te do wo dze nie). aco,żebłędnowiercomwrodzonebyłozawsze
wpajaćswymuczniomtajemniceitradycje?obcetojestnaucechrystusa,
któryjaw nie mó wił świa tu, a w skry to ści nic nie mó wił (J18,20).ajeżelicoś
wciemnościachmówił,kazałzaisteapostołom,byonipowiadalinaświetle,
aconauchousłyszeli,przepowiadalinadachach(Mt10,27).Więcmychrze-
ścijanieniemamytajnychtradycjitajemnic.(ireneuszwksiędzepierwszej,
rozdział23pisze,żeprzykazaniembłędnowiercówjest,iżnietrzebaichtajem-
nicwypowiadać,lecztrzymaćwukryciu.)

(Je de na ste i dwu na ste do wo dze nie). ajeżelitradycjamistarychbronimy
naszejwiaryireligii,toczyniąPoganie,toŻydzi,toSaraceni,iztegozwłasz-
czatytułuzachowująswojeodszczepieństwa,żejakmy,takrównieżonitkwią
wobyczajachprzodkówibroniąposiadaniemichprzezbardzodługiczas(zo-
bacz:Sdz11,25-27)orazpodejmujązaniesprawiedliwąwojnę.Karnośćna-
szaniejestpitagorejska,byśmytrwaliwtradycjach,jakwśladach;nauka
chrystusajestwydananapiśmie,któremamyobejmowaćwkażdymzagad-
nieniuwiaryireligii.Tegodowodząluteranie.
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RozdziałII,

ŻedaremnawydajesięrozprawazLuteranaminietylko
otymźródle,lecziokażdyminnym.

Jazaiste ile razyprzygotowujęsiędo rozprawianiazluteranami,nagle
odwracasięodemniemowa[175] moja,izarazznikawszelkapodstawa

roztrząsania.Jakimbowiemzamysłemalbopowinienemalbomógłbymroz-
prawiaćztymi,którzygdyusuwająwszystkiezasadyteologii,posługująsię
jedynąniemaltylkośmiałościątwierdzenia,którąstalemająnawszystkieźró-
dładialektyczneiteologiczne?cojanapiszęprzeciwkotym,którzyniechcą
wKościeleżadnegoprawa,przezktóreznaczeniaPismabyłybyokreślane,
leczkażdymaposługiwaćsięswoimumysłem;iniewolnotegomyśleć,co
innimyśleli,leczcowłasnyrozumprzepisze?

cozaśgłupsze,niżrozprawiaćztym,ktoniedopuszczaniczego,jaktylko
słowaPisma,leczzastrzegającsobiejednemujegotłumaczenie,wszystkich
innychdziwnymsposobemuważazabredzących?Mahomet,gdybyrzecz
zostaładrogąirozumemzbadana,żebyniemusiałpaśćwźlepodjętejsprawie,
prawemwydanymdlaswoichzamknąłwszelkidostępdoroztrząsania,aluter
zabrałswoimwszelkiezasadyroztrząsania.Jeśliktośzacznierozprawę,nie
znajdzieanidojścia,aniwyjścia.Bozupełnietaksamojestprzyjmowaćsame
Pismabezprawaiwyjaśnianesądemkażdego,jakbyśżadnejmocnejipewnej
zasadyrozprawianianieprzyjął.

Dlategobiedniluteranie,nieinaczejniżSaraceni,niemogąuchwycićnie-
właściwości,aniswoichanimistrza;imyznimirozprawiającnicinnegonie
możemy,niżigraćczasemitrudem.onijednakmielibywłasnepraworoz-
prawiania,gdybyzostawilijakiśwybórzasad,byistniałdostępdoznalezie-
niaprawdy.obecniezaśzasadniezostawiajążadnych.rozprawaznimi
będziewięcpróżnaidaremna.Konieczniebowiempowinniśmypamiętaćto,
cobardzoczęstoprzezscholastykówpowtarzane,weszłojużjakbywzwy-
czajprzysłowia:zkimśprzeczącymzasadomnienależyrozprawiać,ponie-
ważjesttodaremne.

Dochodzitymsamym,żetwierdząsprzecznościzpowszechnymprzeko-
naniem,którejeślichceszdowodzącodeprzeć,rzeczyniewątpliweczynisz
wątpliwymi.Skorobowiemto,cowsylogizmiepoprzedza,bypowodowało
jakąświarę,trzebabybyłopewniejszeibardziejznaneniżto,cozprzesłanek
wynika,strzecsięzaistenależy,kiedyzaskarżamyichpoglądy,byśmyzmniej-
sząoczywistościąodrzucającrzeczynajbardziejniedorzeczne,tegogrzechu
[176] wadliwegoiniestosownegorozumowanianiepopełnili.

izaistenietrzebadalekoszukaćprzykładówdowyjaśnieniatejrzeczy,
skoromamyjepodręką.Boluteranie,bybronićtegopoglądu,którycodopiero
opowiedziałem,zakładająpopierwsze,żePismoŚwięteniemawieluznaczeń.
zakładajązaśtobłędnie,leczdajmyimtołaskawie.Przyjmująnastępnie,że
wPiśmieŚwiętymtojednoznaczeniejaknajpewniejinajprzystępniejjestna-
uczane.iPismoŚwięteniejestjakbyjakimśwoskowymdziobem,naginające
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siędokażdegoznaczenia,leczraczejprzezsiebiejestwyjaśnioneipodręką
każdegostoiotworem,bezmistrzainauczyciela.Przedłożywszytoznakomi-
cieimądrze,łatwojużpiszą,żedopojmowaniaPismaŚwiętegonienależy
oczekiwaćanitradycjistarych,anisąduKościoła.

Wszystkoto,ponieważisamowsobiejestsprzeczneiPismuŚwiętemu
otwarcie się sprzeciwia, gdybymusiłował na odwrót odeprzeć,wodami,
jaksiętomówi,przywrze;bomianowiciepojmujęjakśmiesznejestchcieć
odeprzećpróżneizmyślonezdania,wytworynierozprawiającychteologów,
leczśniącychludzi;jakgłupiekażdemuprzeciwnikowiodpowiadaćprzeci-
wieństwa;jakniepotrzebnewnosićpochodniewpołudniowyblasksłońca;jak
wreszciezbędnenarażaćsięwoczywistejsprawie.

Piotrmówi,żewlistachPawłowychcośjesttrudnedopojęcia,coludzie
nieuczeniiniestaliprzekręcająnawłasnąswązgubę;onizaśmówiąprzeciw-
nie,żewszystkielistyPawłowesąbardzołatwedozrozumienia.Pawełdosko-
nałymmówimądrośćukrytąwtajemnicy,maluczkimzaśdajemlekodopicia,
ponieważniczegoinnegoniemogąznieść;oniwszyscybezróżnicy,ijeśli
Bogusiępodoba,wśródpucharów,wszystkieTajemnicePismapożerająina-
wettwardejedzenieobyczajemstrusitrawią.Przedmądrymiiroztropnymi
ojcieccośukrył;imwszystkoodsłonił.Synuczniomswoimczasemwprzy-
powieściachmówił;donichzawszemówiotwarcieiniemówiżadnegopodo-
bieństwa.

Wapokalipsiepokazanajestksięgazamkniętanasiedempieczęci,którą
jeśli dasz znającemu się na piśmie człowiekowi, aby czytał, odpowie ci:
Nie mo gę, bo jest za pie czę to wa na (iz29,11);aimBaranekksięgęotworzył,
takżeoczyotworzył,abywidzielito,czegomybiedniiślepiwidziećniemoże-
my,anawetczegoniewidzieli:orygenes,Bazyli,[177] Grzegorz,złotousty,
ambroży,hieronim(zobacz:hieronimdoPaulina),augustyn(wewstępiedo
księgiDe do ctri na Chri stia na),hilary.

ÓwrzezanieczDziejówapostolskich,takreligijny,żezostawiwszydwór
królewskiprzybyłznajdalszychkrańcówświatadoświątyni,takimiłośnik
BożegoPrawa,żenawetwpowozieczytałPismoŚwięte,niemógłpojąć
izajasza,gdybyktośinnygoniepouczył;aprzeznichpojmowanisąwszyscy
prorocybeznauczycielaitłumacza.Krótko,jakrzeczehieronim,żadnejsztuki
beznauczycielaniedasięnauczyć;tylkosamąznajomośćPism,oniwszyscy
wszędziesobieprzypisują,zawłaszczają,głoszą,nimsięnauczyli.

JestwielemiejscwKsięgachŚwiętych,wktórychtkwitakwielkatrud-
nośćiciemność,żepowszystkichczuwaniach,usiłowaniach,pracachdaw-
nych tłumaczy,wydaje się, że jeszcze z trudemmogą być pojęte przez
najbardziejuczonychinajlepszych.anieuczonytłum,wktórymniema
anirozumu,anisądu,wszystkieurywkiPismałatworozwikłaiwyjaśni?
czytakłatwojestrozwikłać,bympozostałeprzemilczał,wieloznaczność
języka hebrajskiego, wyrażenia bardzo ciemne ze starości, wypowiedzi
odmienneodtychjęzyków,doktórychjesteśmyprzyzwyczajeni,niesłychane
namprzysłowia,obceprzenośnie,przekładyniekiedybardzodalekoposzu-
kiwane?
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Wyłóżmiłatwo,jeślimożeszPrzysłowiaSalomonaiPieśńnadPieśniami,
proroctwaezechiela,Daniela,izajasza,Jeremiasza;wyłóżPsalmyDawidowe;
ajeśliwyłożysz,tozaisteKsięgiŚwięteniesąanitrudneaniciemne.ozeasz
14,10powiada:Kto mą dry, a zro zu mie to? Ro zum ny, a po zna to? aSalomon:
Któż ta ki jest jak mę drzec i kto umie roz wią za nie sło wa? (Koh7,30).otóż
mądrzysąoniwszyscy iznajwyższą łatwością rozwiązująnajtrudniejsze
zagadnieniaPismaŚwiętego.

ajeżeliPismaniemogąbyćwykręconeorazzgiętewróżneznaczenia,
wjakisposóbwszystkiebłędnowierstwazrodziłysięzezłegopojmowania
Pism?(TertulianDe re sur rec tio ne car nis powiada:He re zje nie mo gą ist nieć,
je śli Pi sma al bo nie, al bo opacz nie mo gą być poj mo wa ne). apoznaliśmyto
nie tylko zprzekazuhilaregowdrugiej księdzeDe Tri ni ta te; hieronima
Ad Ga la tas I; ireneuszapierwszejksięgi Ad ver sus ha ere ses, rozdział1;augu-
styna In Io an nem, rozprawa18;WincentegozlerynuCon tra pro pha nas no -
vi ta tes; SiódmegoSoboru,czynności6;lecztakżejawnieprzezdoświadczenie.

Skądzaśwśródsamychnawetluteranówsporyonajważniejszerzeczy,
jeżeliPismaniesąnaginanedoróżnychznaczeń?Botesłowa:To jest bo wiem
cia ło mo je (Mt26,27;Mr14,22;Łk22,19;1Kor11,24) jedni[178] ściśle,
innibiorąjakoprzenośnię.

Skorotakjest,nainnejzasadzie,niżonimówią,trzebabadaćizachowy-
waćpojmowanieBożegoPisma.Jeżelibowiemsprowadzisiętodoosobiste-
goprawidła,zczegopokonaćhelwidiuszaowieczystymMaryidziewictwie?
zczegoariuszaoprawdziwejnaturzeBożejwchrystusie?ależowszem,skąd
będziewiadomo,żeprawdziwejestpojmowaniejego,czyinnego,jeślikażde-
muwolnowyjaśniaćwedługswojegoumysłu?

Gdybowiemróżnebędą,jaksięzdarza,poglądynatensamurywekPism,
niktnieokaże,któryjestpewny.Wszyscybowiemci,którzymiędzysobąsię
różnią,każdynarównejzasadziebędziebroniłswegoznaczenia.Tobowiem
schorzeniejestniemalwrodzoneludzkimumysłom,bynieumiałyustąpić,
zchwilągdyrzeczpodlegniesporowi,którygdyokrzepnie,każdemutowidzi
sięnajprawdziwsze,czegonawetlekkomyślniezacząłbronić.

albowięckażdymaswojeznaczeniezapewneipowróciobłędstarożyt-
nych,któryarystotelesoczywistymidowodamiobaliłwczwartejksiędzeMe -
ta phy si co rum; alboniczyjezdanieniebędziepewneipozasporaminiebędzie
żadnegokresu,niebędziemymieliżadnegopewnegoosąduchrześcijańskiej
wiary,leczzwłasnegoprzekonaniakażdystworzysobiewłasnąwiarę.Tak
żadnawiaraniebędziekatolicka.

aśmieszniwrzeczysamejsąluteranie,którzydomagająsię,bymiano
pewnąwiarędlanich,wyjaśniającychŚwiętePisma,azaistewyjaśniających
nowymidziwnymsposobem.niewierzonoapostołom,jakfałszywieśmieje
sięerazm,dopókiliczneiwielkiecudanieprzydaływiarynauce;aterazkażdy
żąda,abymuwierzono,ponieważtwierdzi,żemaduchapojmowania,chociaż
żadenznichnawetkulawegokonianiemógłuzdrowić.Wieletrzebapomi-
nąć,bymowaniemiałaczegośniemiłego;ajednakwielemówisię,coobłęd
ichotwarcieodpiera.
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zaiste, gdyby cochlaeus (Jan Dobeneck) w Epi sto lae ad Ger ma niae
principes et ad Ber nen ses niewyprzedził, zrobiłbymegzamindającprzykłady,
awnichrozmaicieigrałbymnaobiestrony,bychociażprzeztenegzamin
jawnestałosięwszystkim,jaknietrudnojestjakikolwiektematzPismaŚwię-
tegoalboudowodnić,alboodrzucić,jeślikażdywedługswegoumysłubędzie
jewyjaśniał.

chociażprzyznaję,żejestwieleurywkówPismaŚwiętego,któredotego
lubinnegoznaczeniamogąbyćprzyciągnięte,nawetnieprzezspierających
się.Któżbowiemtoprzekręci,co[179] PawełnapisałdoKoryntian:Jednemu
do sta je się przez Du cha mo wa mą dro ści, a dru gie mu mo wa umie jęt no ści, ...
in ne mu umie jęt ność tłu ma cze nia (1Kor12,8).aonimieszająwszystkiedary
ciałaKościoła,dlanichcałeciałojestokiem.Wszyscymianowiciedzięki
DuchowinauczycielowipojmująwszystkietajemnicePisma.leczdobrze,
iżnawetsamluterprzyznaje,żeniektórychurywkówwPsalmachsamnie
pojmuje.Dobrze,iżchrystusniewszystkichdałnauczycielamiwKościele,
lecz niektórych: Dla wy do sko na le nia świę tych, ku ro bo cie po słu gi wa nia
(ef4,12).

leczotym,iwiele,rozprawiałemwdrugiejksiędze(rozdział6,7i8),
ajeszczewięcejzostanieomówionewksiędzesiódmej(rozdział3,zakoń-
czenie5,6),nieżebyśmywchodziliwwalkęzluteranami,którzy,jaktosię
mówi,walczązzamkniętymioczymawzoremandabatów,leczabyKatolicy
zobaczyli,gdywszystkieźródłarozumemisercemprzejrzą,żeżadneniejest
bardziejpewne,żadnebardziejstałe,żadnewreszciebardziejkoniecznedo
wykładuŚwiętychPism,niżjestto,wktórymzawartajesttradycjaKościoła.
Tymobrzydliwszejestzuchwalstwoluteranów,którzytoźródłousiłująskalać
iodpodstawzniszczyć.leczbycałetozagadnieniezostałorazpostawione
tu,gdziejestwłaściwemiejsce,trzebarzucićkilkapodwalin,którełącząrazem
mięśnieisiły.

RozdziałIII,

wktórymkładziesięczterypodwaliny
podbudowętradycjiChrystusaiApostołów

Pierw sza pod wa li na.

Kościół jest starszy od Pisma, stądwiara i religia istnieje bez Pisma.
cibowiemnajstarsiojcowiepierwszychwieków,którzywprawienatu-

ryprzedMojżeszemuważanisązaprawdziwychczcicieliBoga,obrzędofiar
iprawdziwypoglądnasprawyBożeprzechowywaliniewpisanychprawach,
lecztakżewrzeczyiustanowieniuprzodków.

(JózefflawiuszwpierwszejksiędzeAn ti qu ita tes, rozdział4,przekazuje,
żeSet i potomniwykonali dwa słupy, jeden ceglany, drugi kamienny, na
którychwyryliładrzeczyniebieskich,byto,coprzeznichzostałoodkryte,
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niezaginęło.alemowajestoodkrytych,anieotym,coodprzodkówotrzy-
mali;leczzaisteinieotym,codotyczyobyczajów.TezapewnesłupyJam-
blichzwiestarymisłupamiMerkurego,któregdykiedyśPlatoniPitagoras
odczytali,stworzylifilozofię.)

równieżobrzezanie,najpierwodBogaotrzymane,abrahamprzekazał
potemrodzinie.Potomstwozaśtohebrajczyków,sakramenttegorodzajunie
wypisanynapergaminach, aniwyrytyna tablicach, leczwduszachprze-
siąkniętychzwyczajemjakbywytłoczonyzachowało,iwielelatwegipcie
[180] bezżadnegoprawapisanego,wyznawałoprawdziwąreligięiwiarę
jednegoBoga.

nawetchrystusPannienapisałżadnejksięgi,cowięcej,naileczytamy,
nienakazałzaiste,byzostałanapisana.Idąc, niepowiedział:pisz cie, lecz:
opowia daj cie ewan ge lię wszel kie mu stwo rze niu (Mk16,16).aprzezJere-
miasza31,33:Po ło żę za kon mój we wnętrz no ściach ich i na ser cu ich wy pi szę
go. aapostołwDrugimliściedoKoryntian3,3powiada:Je ste ście li stem
Chry stu so wym, przez na szą po słu gę na pi sa nym, nie atra men tem, ale Du chem
Bo ga ży we go, nie na ta bli cach ka mien nych, ale na cie le snych ta bli cach ser ca.
Prawowięcewangelijne,którejestprawemduchaanielitery,niezostałood
początkuwypisaneliterami,leczwyrytewduszachwiernych.Boipozostali
apostołowienajpierwżywymgłosemnauczaliewangelii,potemspisali,jak
świadkamiwystarczającopoważnymiiodpowiednimisą:ireneuszwtrzeciej
księdzeAd ver sus Va len ti num; euzebiusz,jasnonainnychmiejscach,(druga
księgaEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział1,5),jaśniejwtrzeciejksiędze Ec c le -
sia sti ca hi sto ria, rozdział4,24;złotoustywHo mi lia pri ma in Mat tha eum;
TeofilaktnapoczątkuCom men ta ria in Mat tha eum; hieronimwCa ta lo gus
scrip to rum ec c le sia sti co rum in Mat tha eum et in Jo an nem; krótko, bym
każdegozosobnaniewymieniał:wszyscyautorzyKościoła.

niechcębowiemwjasnychsprawachwydaćsięczytelnikowirozwlekły,
tymbardziej,żeŁukaszewangelistadajewtejsprawiejaknajpewniejsześwia-
dectwo,mówiąc:Po nie waż wie lu sta ra ło się uło żyć opo wia da nie o rze czach,
któ re się wśród nas do ko na ły, jak nam po da li ci, któ rzy się im od po cząt ku
przy pa try wa li, i by li słu ga mi sło wa; po sta no wi łem i ja, zba daw szy wszyst ko
do kład nie od po cząt ku, spi sać ci po ko lei, do stoj ny Teo fi lu, abyś po znał praw -
dę tych słów, któ rych cię na uczo no (Łk1,1-4).

Wiadomowięc,żedorozpowszechnionejjużnaukiwiary,doszłopisanie
ewangelii.Doszło,powiadam,aniewyprzedziło.Wiadomotakże,iżchrze-
ścijańskiKościółorazreligia,pierwotnienienapismachlecznatradycjipo-
legał.Wiadomoznów,żenaukawiarywpierwotnymKościeleniezPismmiała
powagę,leczwbrewPismomztradycji.Powiada:Jak nam po da li ci, któ rzy
się im od po cząt ku sa mi przy pa try wa li, i by li słu ga mi sło wa (Łk1,2).Wiado-
mowreszcie,żekiedyśwKościelechrystusabyłydogmaty,którewżadnych
ŚwiętychPismachsięniezawierały.Poruszonytąsprawąireneuszpowiedział,
żechoćbyapostołowieżadnychnampismniezosta- [181] wili,jednaktrzeba
nambyłoiśćzaporządkiemtradycjiKościoła,zaktórąmianowiciewierniszli
przedpisanąewangelią.
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Dru ga pod wa li na.

niewszystko,conależydonaukichrześcijańskiej,takżeobecniewyrażone
jestwPiśmieŚwiętym.albowiemwieczystegodziewictwaBłogosławionej
Maryi,zstąpieniachrystusadopiekieł,chrztuniemowląt,przemianychleba
iwinawciałoikrewchrystusa,pochodzeniaDuchaŚwiętegoodSyna,rów-
nościtrzechosóbwjednejsubstancjiorazichrozróżnieniaprzezrelatywne
własności,nieznajdziesztakwyrażonychwksięgachkanonicznych,leczdo
tegostopniapewnesąwwierze,iżKościółzabłędnowiercówuznałautorów
przeciwnychdogmatów.

Jakwięcartykułzmartwychwstaniazawierałsięwowym:Jam jest Bóg
Abra ha ma i Bóg Iza aka (Mt22,32),którepotemmniejrozumnymchrystus
Panwyłożył;takprzezDuchaPrawdywyłożyłKościółwielespraw,które
wPismachŚwiętychsąciemne.

Trze cia pod wa li na.

Wieletakichsprawnależydonaukiiwiarychrześcijan,któreaniotwar-
cie,animrocznie,zawartesąwŚwiętychPismach.Dowodzitegonajpierw
innocenty,De ce le bra tio ne Mis sa rum, rozdział 6:Qu um Mar thae. (cic,
a.friedberg,2[1955]636-639).Słówbowiem,którychużywamyprzykon-
sekracjikielicha,iwyznajemy,żeużyłichchrystusPan,mianowicie:ta jem -
ni ca wia ry orazwiecz ne go przy mie rza, niemauewangelistów,azaisteitego:
Pod niósł oczy ku nie bu, do Cie bie, Bo ga, swo je go Oj ca. równieżniewie-
dzielibyśmy,żechrystusPanwypowiedziałtęzasadę:Szczę śliw sza rzecz
raczej da wać, ani że li brać, gdybynasPawełniepouczyłwDziejachapo-
stolskich20,35.JakwięcniewszystkieczynyJezusaobjęłoPismoewangelii,
takzaisteiniewszystkiesłowa(J21,25),leczniektóreprzyjętezostałyprzez
tradycję.

znowu,żepomocyświętychmęczennikówmodlitwamiprosićorazich
wspomnieniaczcićnależy,obrazyczcićtrzeba,wofierzeeucharystiiwraz
zciałemkrewkapłanimająsprawowaćiprzyjmować,SakramentyBierzmo-
wania[182] iKapłaństwasąniepowtarzalne,PismoŚwiętenigdymożenie
przekazało;lecztegorodzaju,orazwieleinnychspraw,takmocnoKościół
Katolickizachowuje,jakbywpisanebyłydoKsiągŚwiętych.czterywreszcie
ewangelie i czternaście listów Pawła, krótko, bym sumarycznie mówił,
oba,iStaryinowyTestament,jaknajmocniejzachowujemy.ajednaknie
możemyichzachowywaćpowagąPisma.Wieleprzetojestdogmatówwiary
katolickiej,którychniemawŚwiętychPismach.

Czwar ta pod wa li na.

apostołowiezbardzoważnychpowodówjednesprawyprzekazalizaiste
pismem,innezaśżywymgłosem.leczjakiebyłybytopowody,wydajesię,
iżgłębiejtrzebazbadać.Sposóbzaśten,przekazywaniauczniompewnych
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sprawniepismem,leczsłowem,wiemy,żeongiśtakżeprzezfilozofówbył
zachowywany.

ŻePitagorasnapewnowtensposóbwychowywałuczniów,świadcząpisma
wszystkichpóźniejszych;onsam,jakmówiKlemensaleksandryjskiwpierw-
szejksiędzeStro ma ta, zostałobrzezany,bywchodzącdoprzybytkówegip-
cjan uczyć sięmistycznej filozofii. Galenw drugiej księdzeDe ana tom.
ad mi ni. Powiada,żedawnilekarzezachowaliumiejętnościjakbyzrąkdorąk
przekazane.cyceronwksiędzepierwszejDe le gi bus uważa,iżobyczajetrzeba
zasiewaćwrzeczypospolitejiniewszystkienapiśmiepotwierdzać,aznów
wtejsamejksiędzesądzi,iżświętościlepiejzachowywanesąwrzeczypospo-
litej, jeśli przyjęte przezojców, sąpotem rodzinomprzekazywane.cezar
wszóstejksiędzeDe bel lo Gal li co pisze,iżDruidowieuważali,żeniegodzi
sięprzykazańkarnościujmowaćnapiśmie.

Piszątakżenietylkosłynninauczycielehebrajczyków,leczznaszychhilary
(Su per 2 Psal mo) orazorygenes(Ho mi lia 5 in Nu me ro rum),żeMojżeszotrzy-
małnagórzeodBoganietylkoPrawo,lecztajemnewyjaśnieniePrawa.Przy-
kazanezaśzostałomuprzezBoga,bymianowicieludowiwypisałPrawo,
ukrytezaśtajnikiprawasamwyjawiłsłudzeswemuJozuemu,tenpotemnastę-
pującymprzywódcomkapłanówwwielkimzobowiązaniumilczenia.Także
anatolueuzebiusza,wsiódmejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział28,
opowiada,żeSiedemdziesięciutłumaczypytającemukrólowiPtolemeuszowi
wieleodpowiadałoztradycjiMojżesza.

itojasnopoświadczarównieżautorczwartejKsięgiezdrasza,wrozdziale14,5:
Opo wie dzia łem Mo jże szo wi wie le cu dow no ści i przy ka za łem mu mó wiąc: Te
[183] otwar cie po wiesz sło wa, a te ukry jesz. TosamoprzykazaniedałPan
ezdraszowioodnowiePrawamówiąc:Coś wy ja wisz, coś prze ka żesz mędr -
com w ukry ciu (4ezdr14,26).zdajesię,żenategorodzajutradycjepatrzył
Prorok, gdymówił: Bo że, usza mi na szy mi sły sze li śmy, oj co wie na si nam
opowia da li (Ps43,2);iznowu:A roz ka zał oj com na szym, że by je oznaj mi li
synom swo im (Ps 77,5).również samMojżesz powołuje się na podobne
tradycjestarych,gdziemówi:Spy taj oj ca twe go, a oznaj mi to bie, star szych
two ich, a po wie dzą ci (Pwt32,7).

coświęcniepismemleczsłowemprzekazać,byłosposobemnietylkofilo-
zofów,leczMojżesza,anawetBoga.zasadętegonajlepszegosposobumiał
Jezuschrystus,nauczycielżycia,mieliapostołowie.Wielubowiemspraw
przezPanaimprzekazanychniechcielipisać.Jakimizaśrzeczamidoprowa-
dzenitouczynili,krótkowyjaśnićnależy.

cezar,księgaszóstaDe bel lo Gal li co, mówi,żeDruidzizdwupowodów
postanowiliniewydawaćpismemprzykazańkarności:ponieważniechcieli
anikarnościwystawićpospólstwu,anibyci,którzysięuczą,ufającpismu
mniejstaralisięopamięć.niemalwiększościsiętozdarzyło,żeprzezpisma
stracilipilnośćwnauceipamięć.MianowiciejakJanowiPicodellaMiran-
dolawApo lo gii siępodoba,pierwszytenpowódnajważniejszybyłdlaPita-
gorasaiPlatona,bypewneukrytetajemnice,słownymprzekazemuczniom
powierzać.nieuważalibowiem,żeinaczejmogąobronićgodnośćfilozofii.
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KlemensaleksandryjskiwpiątejksiędzeStro ma ta opowiada,żeegipcja-
nieniekomukolwiekpowierzalitajemnice,anizwyklibylinieśćznajomość
rzeczyBożychdoprostaków,lecztylkotym,którzymielidojśćdokrólestwa,
azkapłanówtym,którychosądzonozadoświadczonychwwychowaniu,nauce
irodzie.JestlistPitagorejczykalizyda,wktórymganihipparcha,że,wbrew
postanowieniumistrza,jawniefilozofował.Boniewolnowszystkimpodawać
tego,coniewieluitowymownymorazpracującymjestdopowiedzenia.Tych
zaś,którzyprzykazaniaPitagorasanakażdymkrokuprzekazywalibyludowi,
taksamomiećzaniezbożnych,jaktych,którzyprostymludziomwyjawialiby
tajemnicebogińeleuzyńskich.Żesątakżepodobnidotych,którzywbardzo
głębokąstudnię,pełnąbłota,lejączystąiprzezroczystąwodę,którzynicinne-
go,tylko[184] błotomącąiwodętracą.ihipparchnietylkoprzezlizyda
zostałzganiony,leczprzezinnychuczniówoskarżonyiwypędzonyzeszkoły,
izpowoduniego,takjakzpowoduzmarłego,zrobionosłup,jakpisałKlemens
aleksandryjskiwtrzeciejksiędzeStro ma ta.

równieżPindarmówi:niewolnouwszystkichotwieraćdawnejmowy,
pozanajwierniejszymidrogamimilczenia.Przyrodabowiemlubibyćukryta,
jakpisałPorfiriusz (Hi sto ria tri par ti ta, księga siódma, rozdział 2), iBóg
niecierpi,bytajemniceBożewchodziłyzbrukanedouszupospólstwa.złoto
idrogiekamienieprzyrodazłożyławnajgłębszychschronachziemi,taksą
wwielkiejcenie;staniałyby,gdybybyływyłożone.BazyliwksiędzeDe Spiritu
Sanc to, rozdział29iorygeneswpiątejhomiliiIn Nu me ro rum, dlategotwier-
dzą,żeMojżeszniecierpiał,bywszystko,cobyłowświątyni,wszystkimbyło
dostępne,ponieważwiedział,żerzeczyutarteużywaniemwystawionesąna
wzgardę,cozaśjestwyborneirzadkie,łączysięznajwyższympodziwem
iczcią.

PlatonpiszącdoDionizegooniektórychświętychtajemnicach,napomina,
bylistnatychmiastpodarł,abyniedostałsięwręceniegodnegopospólstwa;tak
wielkąmieliongiśnawetpoganietroskę,bybronićtajemnicekarnościodwzgar-
dyibezecnegonadużycia.anajbardziej,gdytajemnicadotyczyłarzeczyświę-
tych.KrólTarkwiniuszkazałMarkaTuliusza,drugąosobę,zaszytegowworku
wrzucićdomorza,ponieważksięgęzawierającątajemniceświętych,powierzo-
nąjegowierzeistraży,dałdopisaniaPetroniuszowiSabinowi;tenrodzajkary
śmierciwielepóźniejzadanyzostałojcobójcom.izaistenajsłuszniej,jakmówi
Waleriusz,(ValeriusMaximus,De se rvan da re li gio ne, księgapierwsza),ponie-
ważzniewagarodzicówiBogarównąpomstąwinnabyćnaprawiona.

Tenmianowiciepowódmieliapostołowie,bycośwtajemnicyzsercado
serca,zapośrednictwemsamegosłowaprzelewać.Stosownebowiembyło
pewnetajemnice,zwłaszczaświęte,miećwtajemnicyprzedprostymludem,
doskonałymzaśistarszymprzekazaćosobno.Bo nie są dzi łem, powiada,że
trze ba mi umieć coś mię dzy wa mi, prócz Je zu sa Chry stu sa, i to ukrzy żo wa nego.
A opo wia da my i mą drość mię dzy do sko na ły mi (1Kor2,2.6).iznowurzecze:
Miej za wzór zdro wych słów te, któ reś ode mnie sły szał. Strzeż do bre go de po -
zy tu. A co sły sza łeś ode mnie wo bec wie lu świad ków, to też prze ka zuj wier nym
lu dziom, któ rzy spo - [185] sob ni bę dą i in nych na uczać (2Tm1,13;2,2).
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a gdyby apostołowie wszędzie ludowi przekazywali, jakimi formami
należysprawowaćsakramenty, jakimiobrzędamiudzielać,oraz inne tego
rodzaju tajemnice religii, cóżbyłoby innego,niżwbrewprawuchrystusa
świętedawaćpsom,aperłyrzucaćmiędzywieprze?aleowszem,czymbyło-
by innym, niż uchyleniem wszystkich tajemnic religii chrześcijańskiej?
Boniejesttajemnicą,cozanosisiędoludowychuszu.Towięcjestpierwsza
zasada,dlaczegoapostołowiecośprzekazywalibezpisma;mianowiciebyalbo
przezpogannaszeświętościniebyływyśmiewane,alboniepopadływszędzie
wewzgardę,nawetwiernych.

Drugajest:ponieważżywygłosmaniewiemileukrytejenergiiizustautora
przelanywuszyuczniabrzmigłośniej,jakmówihieronimdoPaulina.(zo-
baczhieronimoGa4,20:A chciał bym te raz być u was i od mie nić głos mój).
niegodnewięcbyło,bycałanaukaewangelii,którajestprawemduchaiżycia,
byławszędziepowierzonamartwymliterom,iwżadnejczęściniebyłapowie-
rzonasercom,skorooniejszczególniezostałonapisane:Po ło żę za kon mój 
we wnętrz no ściach ich i na ser cu ich na pi szę go (Jer31,33).

Doniewolnikówiprostakównależy,wykonywaćwszystkowedługprze-
pisu.DlaŻydówwięcniechbędzietopisaneprawo,którymwszystko,nawet
najmniejsze,jestzgóryokreślone.asynowie,doskonalijużmężowieido
wolnościłaskipowołani,niechmająprawowyrytenasercach.ztegopowo-
duci,którzyewangelięzewszechstronzamykająwliterachipergaminach,
niczniejsłowu,nicsercom,niepozostawiając,wieleodejmująewangelii
igodnościisił.

Papiaszueuzebiusza(wtrzeciejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział
39)powiada:Gdy by kie dyś przy był ktoś z tych, któ rzy szli za apo sto ła mi, pilnie
bym ich wy py tał, co mó wił An drzej, co Piotr, co zaś Fi lip al bo To masz, a co
Ja kub, Jan, Ma te usz. Bo wie rzy łem, że nie ty le mi po mo że czy ta nie ksiąg, 
ile na ucza nie obec ne go, ży we go gło su. DotądPapiasz.

Gdziezaśwogóle jest słowo,którym takbardzoluteraniezwykli się
chełpić?Bosłowopisane,jeżelichcemymówićprawdziwieiściśle,niejest
słowem.Unaszaś,którzybronimywypowiedziiwyrazówchrystusaiapo-
stołów,słowoPańskieprawdziwie iściślepozostajenawieki.Słowo,po-
wiadam,żywe,którezustnauczycieliprzelanewuszyuczniówmocniejroz-
[186] brzmiewa.rzecze:Sło wa mo je, któ re po ło ży łem w ustach two ich, nie
od stą pią od ust na sie nia twe go, od tąd i aż na wie ki (iz59,21).

Dodaj,żedoodpieraniabłędnowiercówwiększasiłajestwTradycjiniż
wPiśmie.hegezypueuzebiusza,(trzeciaksięgaEc c le sia sti ca hi sto ria, roz-
dział32),opowiada,żeKościółpozostałczystąiniepokalanądziewicą,jak
długo żyli uczniowie Pana, a niszczyciele prawdy, jeśli jacyśmoże byli,
chowalisięwukrytychczeluściachziemi;gdyzaścałytenwiek,któryodPana
otrzymałsłuchżywejmowy,odszedłztegoświata,wtedybłędnowiercy,zod-
słoniętą, jakmówią, głową, napadli na prawdę apostolską. (Mówi się, że
Montanus pierwszy wniósł jakieś nowości przeciwne tradycji. Hi sto ria 
ec c lesia sti ca, księgapiąta,rozdział16;Ec c le sia sti ca hi sto ria, księgatrzecia,
rozdział36).
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Takżeignacyuniegouczy,żetymnajbardziejsposobemunikasięzarazy
błędnowierców,gdypilnieigorliwieprzywierasiędotradycjiapostołów.rów-
nieżTertulian,jeszczeotwarciejnapomina,byśmyprzeciwkobłędnowiercom
raczejTradycjaminiżPismamirozprawiali.Pismabowiemłatwonaciągasię
doróżnychznaczeń,tradycjenietak.niemabłędnowiercy,jakprzekazuje
hilarycesarzowiKonstancjuszowi,którybyniekłamał,żeto,czymbluźni,
głosizgodniezPismem.WszyscygłosząPismabezznaczenia.aireneusz
wpierwszejksiędze,rozdział1rzecze:Błęd no wier cy usi łu ją Pi sma mi swe
dogma ty po twier dzić, by nie wy da wa ły się pozba wio ne świad ków. Lecz
zniekształ ca ją wy po wie dzi Bo ga i z po sta ci czło wie ka ro bią po stać li sa al bo
nie dźwie dzia. Dotądon.

nadtobłędnowiercy robią to, cowidzą, że ichojciec robi, jakpięknie
mówiWincentyzlerynu,inaśladująchytrepodstępyswegosprawcy.czego
bowiemnierobibiednymludziomten,którysamegoPanaMajestatunapadł
świadectwamiPisma?Je śliś jest Sy nem Bo żym, spuść się na dół: al bo wiem
na pi sa ne jest (Mt4,6;Łk4,9)itd.itak,jakikolwiekdogmatbłędnowierca
wypowiada,zarazmówi: Bo wiem na pi sa ne jest, iniejedno,lecztysiącświa-
dectw,tysiącprzykładówgotujezprawa,zpsalmów,zapostołów,zproroków,
którymi,nowymsposobemwyjaśnionymi,usiłujeswezdaniepotwierdzić.

nacoto,takdługąmowąpowtórzone?abyśmianowiciepojął,żenietylko
przeciwbłędnowiercomwięcejsiłmaTradycjaniżPismo,lecztakżeniemal
każdąrozprawęzbłędnowiercami, trzebaodnieśćdotradycjiprzyjętejod
przodków.Skorobowiemjedniidrudzy,iKatolicyibłędnowiercy,każdy
wedługswegopogląduŚwiętePismaprzy- [187] taczają,różnicajestwzna-
czeniuiwyjaśnieniu.KtórezaśznaczeniePismanależymiećzaprawdziwe
iprawowite,niemożnazpewnościąpoznać,jaktylkoztradycjiKościoła.
Jakiniecowyżejuczyliśmy,(rozdział3,wniosek5i6),orazwsiódmejksiędze
wieluwielkimidowodamiwykażemy.

astądotworemstajenajpoważniejszasprawa,dlaczegoTradycjeapostol-
skiestałysiękonieczne.znaczeniebowiemPismapostolskichniemiałobyć
wyjaśnioneinnymiPismami,chybażeonisamiwydawalikomentarzeswoich
dzieł,copoważnymmężomzawszebyłoobce.rozumieniewięcPismaŚwię-
tegoprzekazaliswymuczniomżywymgłosem,byBógpowszystkieczasy
w swoich Kościołach spełniał: Po ło żę za kon mój we wnętrz no ściach ich
(Jer31,33).MianowiciejakhieronimwCom men ta rius ad Ga la tas (1) bardzo
piękniepisze:Pra wo ewan ge lij ne nie jest w pi smach, lecz w zna cze niu, nie na
po wierzch ni, lecz we wnątrz, nie w li ściach słów, lecz w ko rze niu ro zu mu. (cic,
De cre tum, część2,causai,zagadnieniei,rozdział64:Mar cion; a.friedberg
1[1955]281).

ztegobardziejwyłaniasię,żeprzeztegorodzajutradycjestanyKościoła,
każdy na swoimmiejscu jest przez Boga zachowany; gdy wyżsi, którzy
mająkluczekrólestwaniebieskiego,otwierająnajświętszetajemnicePisma
Świętego,wjakimteżczasieimiejscuwydasięgodne,aniżsiotrzymują
Tajemnice zamkniętej księgi od nauczycieliKościoła. inaczej nie byłoby
żadnychnauczycieliKościoła,leczkażdy,chociażpospolityiprostak,sambez
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nauczycielaszukałbypojmowaniatychrzeczy,którewyjaśnieniemapostołów
wyłożonemiałbynapiśmiepodręką.

obecniezaśtradycjeapostolskieniekażdemusąpowierzone,leczwedług
Pawła(2Tm1,12.14)mądrymiroztropnym,wiernymireligijnymstrażnikom
przechowanejTajemnicy,któ rzy spo sob ni bę dą i in nych na uczać (2Tm2,2).
WtejsprawieDionizy,(De ca ele sti hie rar chia, rozdział1),pilnienapomina
Tymoteusza,byŚwiętychnadŚwiętyminiewynosił,wystawiającjewszędzie
prostakom,leczpojmowanieświętychsprawotwierałwtajemnicysamym
świętym,ztegobowiemkonieczniepowoducipierwsinasiprzywódcyprze-
kazalito,conajwyższeinadziemskie,częściąpisanymi,częściąniepisanymi,
pouczeniami,zgodniezczymświęteokreślająprawa.

cóż,jakmówicyceron,żeobyczajewrzeczypospolitejłagodniejzasiewa
siętradycją?By,jeślipisemniewszystkiebyłyogłaszane,niestałysięucią-
żliwe, a księga praw i nauki nie przerażała swym ciężarem iwielkością.
[188] cóż,żenatejdrodzemożenajbardziejzalecanajestpowagaKościoła,
którą jako najmilszej oblubienicychrystus tak bardzo zalecał? Ponieważ
bowiemoblubieńca swegonie tylkosłowa, lecz takżeznaczeniewsercu
chowa, prawdziwie jest, co powiedziałapostoł, fi la rem i utwier dze niem
prawdy (1Tm3,15). isłusznebyło,by jakiśniby lidytpozostawionybył
wręceKościoła,którymbadałbybłędneiprawdziwenauki,atakżeodróżniał
prawdziweznaczeniePismaodfałszywego.leczopowodachdotąd.

Teraztrzebatępodwalinęumocnićiwykazać,żeapostołowienaukęewan-
geliiczęściowopismem,częściowoteżsłowemprzekazali.Świadkamitej
rzeczy są najpierw:Dionizy,w księdzeDe ec c le sia sti ca hie rar chia, roz-
dział1;KlemensaleksandryjskiwksiędzeDe pas cha, ueuzebiusza,księga
szóstaEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział11,orazwksiędzeStro ma ta 1i5;ory-
geneshomilia5In Nu me ro rum; Papiaszueuzebiusza,księgaszóstaEc c le sia -
sti ca hi sto ria, rozdział39;hegezyp,jakpiszetensameuzebiuszwksiędze
czwartejEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział8;ignacy,jakmówitenżeeuzebiusz,
księgatrzecia,rozdział36.(JustynMęczennik,zagadnienie118przezpogan
postawione);ireneusz,księgatrzecia,rozdział3i4,któryprzytoczyłtakże
euzebiuszwczwartejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział14oraz księga
piąta,rozdział6i20;TertulianwksiędzeDe co ro na mi li tis; cyprian,De ablu -
tio ne pe dum; epifaniusz,De ha ere si bus, jakczęstogdzieindziej,taknajbar-
dziejgdziezwalczadogmatyarianiapostolików(herezja76i61);hieronim,
Ad ver sus Lu ci fe ria nos; augustynwdrugiejksiędzeDe Bap ti smo con tra Dona -
ti stas rozdział7,księgaczwartarozdział24,księgapiątarozdział23i26;
Damascen,księgaczwarta,rozdział13i17;Bazyli,księgaDe Spi ri tu Sanc to,
rozdział27i29.PrzytaczazaśztegotoiowoGracjanw11dystynkcji,rozdział
(5)Ec c le sia sti ca rum (cic,a.friedberg1[1955]24-25) oraz12dystynkcji,
rozdział(11)Il la au tem (cic,a.friedberg1[1955]29-30). czywięcmożebyć
prawdziwecoś,coprzeciwnejesttemuchórowitakichmężów?leczjeżelitak
wielkiobłokświadkówniewzruszasercbłędnowierców,niechprzynajmniej
Boskimiświadectwamisięwzruszą.alecojednąitąsamązgodąpoświad-
czyłotylutakwielkichmężów,niejestludzkiealeBoskie.
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aBoskiePismazawierajątakżewspaniałeświadectwa.Trzy maj cie się trady -
cji, któ rych na uczy li ście się, czy to przez mo wę, czy przez list nasz (2Tes2,15);
iznowu:A chwa lę was, bra cia, że jak wam po da łem, trzy ma cie się naka zów mo -
ich (1Kor11,2);iwtymsamymrozdzialedalej:Ja otrzy ma łem od Pana, co
wam też prze ka za łem (1Kor11,23);itrochędalej:A in ne rze czy, gdy przyj dę,
za rzą dzę (1Kor11,34);orazw(Drugim)doTymoteusza(1,13-14)rzecze:Miej
za wzór dobrych słów te, któreś ode mnie usłyszał. [189] Strzeż dobrego depozytu;
apotem:Co sły sza łeś ode mnie wo bec wie lu świad ków, to też prze ka zuj wiernym
lu dziom, któ rzy spo sob ni bę dą i in nych na uczać (2Tm2,2).aJanwDrugimli-
ściemówi:Wie le rze czy miał bym wam na pisać, nie chcę przez pa pier i atra-
ment, bo spodziewam się, że będę u was i ustnie z wami mówić będę (2J12).

Pocowięcej?MamydwalistyPiotraiwierzymy,żesiedemlatsiedział
niemywantiochii,niemowawrzymielatdwadzieściapięć?czyniczego
innegosłowemnieuczył,niżto,cozostawiłnapisanewdwulistach?co?
andrzej,Tomasz,Bartłomiej,filip,czyżbezpisania,samymbieżącymsłowem
wyznaczonych sobie Kościołów nie założyli i w wierze oraz religii nie
utrzymali?zgódźmysięwięc,żeniemożnazaprzeczyć,iżniecałanauka
wiarynapiśmie,leczczęściowosłowemzostałaprzezapostołówprzekazana.

RozdziałIV,

GdzieścielesiędrogidobadaniatradycjiChrystusaiApostołów

Pozapoznaniusięztympozostajedowyjaśnienia,gdzieobracasięzawias
całejmowy,jakimsposobemteologowimożebyćwiadomo,żetenlub

innydogmatprzekazanyzostałprzezapostołów.zaprzykładweźmycoś,
coszerzejotworzy.Jeślizajdziepytanie,czyniższeświęcenia,postczterdziest-
nicy,chrzestniemowląt,cześćobrazów,symbolwiary,mamyztradycjiapo-
stołów, tomówimy, że trzeba terazwyjaśnić, czy jest jakaś droga prosta
igotowa,którąmożnadojśćdopewnegozrozumieniatychrzeczy.niemybo-
wiemjesteśmy,którzynawzórfaryzeuszychcemytradycjenaszesprzedawać
jakoBoskie iapostolskie, leczwszędziepragniemy,byprawdęodfałszu,
Boskieodludzkiegooddzielić;najbardziejzaśwtymzwłaszczamiejscu,gdzie
chodziodogmatywiarykatolickiej.Wtymzaistemiejscupomieszanietego
rodzajurzeczyjestjaknajbardziejzgubne.Sąwięcczteryotwartedrogi,który-
mijeślipójdziemy,niezbłądzimywbadaniutradycjiapostołów.

Pierw szą dro gę otwieraaugustyn,jaknainnychmiejscach,takwczwartej
księdzeCon tra Do na ti stas, [190]wtesłowa:Co utrzy mu je Ko ściół po wszech -
ny, a nie zo sta ło po sta no wio ne przez So bo ry, lecz za wsze by ło utrzy my wa ne,
jak naj słusz niej wie rzy się, że tyl ko po wa gą apo stol ską zo sta ło prze ka za ne.
Podrękąjestzaśtegopodstawa.Jeślibowiemjakiegośzwyczaju,długowca-
łymKościelezachowywanego,pochodzeniaipoczątkuanidoPapieży,anido
Synodówbiskupówniemożemyodnieść,leczzwyczajtenciągniesięwstecz
ażdoczasuapostołów,wynikajasno,żepochodzionodapostołów.
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ajeślipodasięwwątpliwość,czyniższeświęcenia,subdiakonat,lektorat
iinnesąwKościeleztradycjiapostołów,zbadasięwtensposób:jeślipoczą-
tektychświęceńjestalboodDamazego,alboodSymmacha,alboodjakiegoś
innegoPapieża,czySoboru,zpewnościąniebyłotradycjiapostołów.Jeżeli
przedktórymkolwiekPapieżem,takżeprzedktórymkolwiekSoborem,jest
wzmiankaotejrzeczyustarszych,ażdojdziesiędoczasuapostołów,wtedy
ostateczniepojmujemy,żeniższeświęceniabyłyztradycjiapostolskiej,jak
wrzeczysamejbyły,ponieważnietylkopóźniejsi, leczignacyw8liście
Ad An tio che nos, Dionizyw3rozdzialeEc c le sia sti ca hie rar chia, Klemens
wEpi sto la ad uni ver sos, anakletwswoichdekretach,wspominajątęrzecz,
jakojużwKościeleprzyjętą.

natejsamejzasadziebędzieszuczył,żeprawopostujesttradycjiapostol-
skiej,którejwzmiankęwiadomo,iżrobiaugustynwliście86Ad Ca su la num,
liście118i119Ad Ja nu arium; hieronimAd La etam de in sti tu tio ne fi liae
iwdrugiejksiędze Ad ver sus Jo vi nia num orazIn Isa iam, rozdział58;ambroży,
mowa25i38;złotousty, homilia3i16Ad po pu lum An tio che num;Bazyliza-
równowinnychkazaniach,jaknapoczątkutego,któremiałprzeciwpijakom
orazwostatnimDe ie iu nio; Sobórnicejski,przytoczonyw18Dystynkcji,
rozdział(3):Ha be atur (cic,De cre tum, częśći,a.friedberg1[1955]54);
Synodwlaodyceiwwielurozdziałach;Sozomen.KsięgapierwszaHi sto ria
tri par ti ta rozdział10;orygenes,homilia10In Le vi ti cum; ireneuszueuzebiu-
sza,księgapiątaEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział24;TelesforwEpi sto la ad
uni ver sos, przezniektórychbłędniejestuznawanyzaautoranaszegopostu,
ponieważignacywczwartymliście: Ad Phi lip pen ses, wcześniejwspomniał
otejrzeczy,amamyrównieżkanonapostolski68,zatwierdzonyteżnaSynodzie
podKopułąwkanonie9i20.(zobaczeuzebiusz:De tem po ri bus. Możeprzed
tymiczasamipostbyłzachowywanyzwyczajemodapostołówotrzymanym,
aprzezTelesforaporazpierwszyzostałprzepisanypraweminakazany).

z tego powodu prawdziwie i prawnie Teofil aleksandryjski w Li ber
[191] Pas cha lis 1i3nietylkoprzepisujeprawopostuprzekazaneprzezprzod-
ków,lecztwierdzi,żejesttradycjąewangelijną.iepifaniuszwHa ere sis 80,
gdziewpaja naukęKościoła iwiarę, która zachowana jest przez tradycję
kościelną,gdywspomniałpostczterdziestnicy,wtedypowiedziałotwarcie,
żeapostołowieprzekazalipostyśrody ipiątku.aleonPapieżwkazaniu
ozesłaniuDuchaŚwiętego,któregopoczątek:Ple nis si me> powiada,żepost
suchychdniTrójcyzostałustanowionyprzezapostołów.natomiasthieronim
Ad Mar cel lam, przeciwkoMontanowijasnoprzekazuje,żeczterdziestnicę
pościmyzgodnieztradycjąapostołów.cozaśuczyniliśmynatymprzykła-
dzie,tonawieluuczynićmożemy;inatejsamejzasadziechrzestniemowląt,
konsekracjędziewic,profesjęmniszą,lampyiświecewświątyniachświecące,
cześćobrazówiwieleinnychtegorodzajuprzekazanychprzezapostołówpo-
twierdzić.zaistecooobyczajachpowiedzieliśmy,tosamoodogmaciewiary
należyzachować,jeżelibłędnowiercyzarzucą,żejakiśjestnowy.Jasnytego
przykładmaszueuzebiuszawpiątejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział
ostatni.leczprzejdźmydopozostałych.
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Dru ga dro ga przeto,bliskatej,jestzaistedogodniejsza.Jeżelijakiśdogmat
wiaryojcowieodpoczątku,zgodnieznastępstwemswoichczasówjaknajbar-
dziejzgodnieutrzymywali,jegoprzeciwieństwoodrzucalijakobłędnowier-
cze,cojednakniepochodzizeŚwiętychPism,tomianowicieKościółmaprzez
tradycjęapostolską.Przykładamisą:wieczystedziewictwoBłogosławionej
MaryiPanny,zstąpieniechrystusadopiekieł,abywybawiłduszęadamaipo-
zostałychojców,którzybylitamtrzymani,pewnaliczbaewangeliiipozostałe
tegorodzaju,których,bymnieprzedłużał,doliczaćnienależy.Wszystkie
bowiemdogmatywiaryKościółotrzymałodapostołówalbopisemniealbo
słownie,ponieważonibylisługamimowy;iKościółniemażadnychnowych
objawień,leczzachowujete,któreapostołowieprzezDuchaŚwiętegozosta-
wiliwiernemuludowi,jakpóźniejudowodnimy.

Trze cia dro ga. Jeżeli teraz coś jest w Kościele potwierdzone ogólną
zgodąwiernych,czegojednakludzkamocsprawićniemogła,tozapostołów
[192] tradycjikonieczniepochodzi.Jakrozwiązywaćślubyizwalniaćzprzy-
sięginiebyłowludzkiejmocy,zarównoponieważprawemnaturyślubyzło-
żoneBoguoddawaćiprzysiągdotrzymywaćpowinniśmy,ludzkazaśzdolność
tego,cojestprawemnaturynależneipostanowione,darowaćaniusunąćnie
może,jakGracjanwDi stinc tio 13, (cic,a.friedberg1[1955]31-33), zaraz
napoczątkuuczy,jakteżponieważwtym,conależysięzwyższejumowy,
władzaniższegojestżadna.Tasamazasadajestwrozerwaniumałżeństwa
zawartegoprzezuroczystyślubmniszy.Skorobowiemmałżeństwo,nawetnie-
dopełnione,przedprawemewangelijnymbyłozprawanaturynierozerwalne,
iniemawludzkiejrzeczypospolitejżadnejwładzyrozrywaniategorodzaju
małżeństwa,powstajezgoda,żetenzwyczajKościołapochodzizustanowie-
niachrystusaiapostołów.niemożnabowiemuwierzyć,żeKościółBogajakąś
władzęogólniesobieprzywłaszczyłwtym,conależydoprawanatury,chyba
żeotrzymałodprzekazującychchrystusaiapostołów.Jużbowiemtenbłąd
byłbyciężkiwobyczajach,wktórych,żeKościółniemożebłądzić,naswoim
miejscuwykażemy.

iniejestdlamnietajemnicą,żealeksanderiii,(cic,de con se cra tio ne,
rozdział:Ex pu bli co>, a.friedberg2(1955)580-581),inaczejzdajesięnauczać
natenostatniprzykład.Gdybowiemzarzuconomu,żemałżeństwoniemoże
być rozerwane przez uroczyste śluby zakonne, bo napisane jest:Co Bóg
złączył, czło wiek nie chaj nie roz łą cza (Mt19,6;Mk10,9),odpowiedział,żeto
świadectwoPismanależypojmowaćomałżeństwiedopełnionym.Tąmiano-
wicieodpowiedziąoznajmił,żemałżeństwozawarte,jeżeliniezostałodopeł-
nione,wolnopoludzkurozdzielić.

ale,bympominąłowesłowaadama:To te raz kość z ko ści mo ich i cia ło 
z cia ła me go (rdz2,23)itd.zktórychPanwywnioskował,żecoBógzłączył,
tegoczłowiekrozdzielać,aniniepowinien,aniniemoże,zostałypowiedziane
wrajuwtymczasie,kiedymałżeństwoniebyłojeszczedopełnione.Bymito
takżepominął,żetaumowamałżeńskatakbardzoznaturyswejjestmocna
iwieczysta,żeniemożebyćrozwiązananawetwolązawierających,która
jednakzwykłamiećwielkieznaczeniewrozwiązywaniuludzkichukładów.
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najpoważniejszymteologomzpewnościązawszeniedorzecznewydawałosię,
żejakiekolwiekmałżeństwojestprzezludzirozdzielane.(cic,De cre ta les
Grego rii IX, księga i, tytuł Vii: De trans la tio ne epi sco pi, rozdział 3:
Qu an to>, a.friedberg2[1955]98-99).

o ilepoważniej innocenty iii,wprawdziegdzie indziej, leczdo tego
[193] takżemiejscastosowniepowiedział,żenieczłowiek,leczBógtoroz-
wiązuje,coPapieżnieludzką,leczBoskąpowagąrozwiązał.cobowiemPan
powiedziałPiotrowi:Co kol wiek roz wią żesz na zie mi (Mt16,19)itd.jakdalece
ioile,albopowinnobyćrozszerzone,albozawężone,jestzgoda,żeKościół
otrzymałtoodapostołów,którzybezwątpieniaprzekazalitegorodzajusprawy,
koniecznedokierowaniaKościołem.

aniektórzyprzekazują,(wstępdoewangeliiJana,któryjacyśprzypisująhiero-
nimowi),żeJanewangelistazpoleceniachrystusazostałdlaewangeliioddzielo-
nyodswejoblubienicy.napewnohieronimwpierwszejksiędzeAdver sus
Io vi nia num stwierdza,żeJanbyłdziewicąimężem.równieżepifaniuszprze-
kazujewHa ere sis 78, żeTeklaprzezPawłazostaławywiązanazmałżeństwa,
chociażzaoblubieńcamiałapierwszegowmieścienajpiękniejszego,aświęta
dziewicawzgardziłaziemskimi,bystaćsięwładnąniebiańskich.leczmówi-
mywbrewaleksandrowi.Boktośmożepowie:nigdywżyciu.Gdyżniezaraz
sprzeciwiasięPapieżowi,ktonadowód,któryKatolikówprzekonuje,gotuje
innąodpowiedź.otrzeciejprzetodrodzedośćzostałopowiedziane.

Czwar ta dro ga, odtejmilszaibardziejutarta,jesttegorodzaju.Jeżelimę-
żowieKościołajednogłośnieświadczą,żejakiśdogmat,albojakiśjedenzwy-
czaj,otrzymaliśmyodapostołów,bezwątpieniajesttopewnydowód,byśmy
wierzyli,żetakjest.JakojcowienasiódmymSoborzePowszechnym,wszóstej
czynnościpowiedzieli,żeobrazyzostałyprzekazaneprzezapostołów.aże
symbolwiary,którymludswojąwiaręwyznaje,Kościółmiałprzezapostołów
przekazujących,pisali:rufinwExpo si tio sym bo li, hieronimdoPammachiusza
De er ro ri bus Jo an nis Hie ro so ly mi ta ni, ambrożyw38kazaniuopościeiczter-
dziestnicy,KasjanwszóstejksiędzeAd Le onem im pe ra to rem, izydorwszóstej
księdzeEty mo lo giae, rozdział18,PapieżleonwEpi sto la 8 et 13 ad Au gustum,
KlemenswEpi sto la pri ma ad Ja co bum, jeżelijednakKlemensjesttegolistu
autorem.leczotymdotąd.Bowięcejprzykładówpodawaćbyłobyzadługo,
adlarzeczy,którąpostanowiliśmyniekonieczne.Wystarczyłoukazaćcztery
drogi,którymibadasię,czyjakaśtradycjajestapostolska.

[194] RozdziałV,

Oróżnychrodzajachtradycjiapostolskich

Tymczasem,zanimpotwierdzępowagętegoźródła,sądzę,żetonależy
zauważyć,iżprzykazaniainaukiapostołówsąwdwojakimrozróżnieniu.

niektórebowiembyłyczasowe,ichzasadabyłakrótkaidoczasu;innebyły
wieczyste, jakomająceciągłąprzyczynę,bybyłyzachowanewKościele.
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Tamtegorodzajuprzykładyto:chrzestwimięJezusa,wstrzemięźliwośćodkrwi
iduszonego;tegozaśdrugiegoprzykładjestowodziemieszanejdokielicha.

alejestjeszczeinnypodziałtradycjiapostolskiej.albowiemjedneaposto-
łowieotrzymaliodchrystusaPana,jak:żeMałżeństwo,Bierzmowanie,ostat-
nienamaszczeniesąSakramentaminowegoPrawa,którezaisteustanowił
samchrystus,swoichSakramentówpierwszyijedynytwórca,aapostołom
przekazałdoudzielanaludowichrześcijańskiemu;innezaśtradycjewydali
samiapostołowie,zzachętyDuchaŚwiętegodlapożytkuKościoła,których
imjednakchrystusPan,gdynaziemiprzebywał,nigdyniedał,jakpostczter-
dziestnicy;cochociażhieronimdodrugiegorozdziałuJonasza,ambroży
wkazaniu36,złotoustywpierwszejhomiliiIn Ge ne sim, wydająsięodnosić
dochrystusajakotwórcy,leczwsamejrzeczy,itakzaistemyślę,byłoposta-
nowieniemapostolskim.chrystusowijednakjestprzyznawanealboponieważ
nawzórchrystusaposzczącegozostałprzezapostołówustanowiony,albo
ponieważ zarządzenia apostolskie uważane są zachrystusa, którymówił
doKościołaprzezapostołów,anadtoprzezDuchaŚwiętegodoapostołów,
zgodnieztymcowewangeliiJana,rozdziale16,12-14napisanejest:Jesz cze
wie le miał bym wam mó wić, ale te raz znieść nie mo że cie. Lecz gdy przyj dzie
ów Duch praw dy, na uczy was wszel kiej praw dy; bo nie sam od sie bie mó wić
bę dzie, ale to tyl ko, co usły szy, opo wie, bo z me go we źmie, a wam opo wie. 
aapostoł,gdyjakąśradędałodsiebie,rzecze:A mnie mam, że i ja mam Ducha
Bo że go (1Kor7,40);iznowu:Czy do świad czać chce cie Chry stu sa mó wią -
cego we mnie (2Kor13,3)?

Wtychzaśrodzajachtradycjitrzebazaistezważaćnatosamo,cowpo-
przedniejksiędze,(rozdział18,wodpowiedzinaartykuł4),oPismatakże
[195] prawachpouczyliśmy;leczowaróżnica,zwłaszczacozawartotam
o przykazaniach Pism, tu przenieść trzeba do tradycji. ze zobowiązania
bowiem tradycjami,któreprzyjęteodchrystusaapostołowiewiernymdo
zachowania zostawili,Kościółwiernychwyjąć niemoże, ani uchylić ich
jakimśprzeciwnymzwyczajem.

JeżelibowiemnaprzykładmaterieiformySakramentów:Bierzmowania,
Kapłaństwa,ostatniegonamaszczenia,apostołowieodchrystusa,myodapo-
stołówotrzymaliśmy;jeżeliwtensamtakżesposóbmałżeństwaniedopełnio-
ne przez uroczysty ślub czystości są rozwiązywane, a dopełnione przez
nawrócenienawiarę,gdyniewiernywspółmałżonekodchodzi,chrystusPan
apostołom,aoninamzarządzili;wtychustanowieniach, jakowBoskich,
Kościółżadnejwładzyniema.Wtymznaczeniunależywyjaśnićowedwa
rozdziały:Sunt qu edam (cic,rozdział1,causaXVii,zagadnienie1,a.fried-
berg1[1955]812); oraz:Con tra sta tu ta, (cic,rozdział7,causaXXV,zagad-
nienie1,a.friedberg1[1955]1008-1009).itegorodzajutradycjeniemogą
być przedawnione przez przeciwny zwyczaj, lecz takiemu przeciwnemu
zwyczajowiprawniesąprzeciwstawiane,rozdziałVe ri ta te (cic,rozdział4,
Dystynkcja 8,a. friedberg 1[1955]14), rozdział Si con su etu di nem cic,
rozdział6Dystynkcja11,a.friedberg1[1955]25), orazrozdziałFru stra (cic,
rozdział7,Dystynkcja8,a.friedberg1[1955]15).
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od innychzaś,któremianowicieustanowili apostołowie jakopasterze
Kościoła,Papieżmożezaistedyspensować, jakodinnychprawKościoła,
(takbowiemmówiSzkoła),możeteżprzeciwnyzwyczajluduuchylićtego
rodzajupostanowienia.Jaktrzykrotnezanurzenie,któreCa non apo sto lo rum
49 wykazuje,(De con se cra tio ne, dystynkcja4,rozdział:Si qu is pres by ter),
żeKościółmiałzapostolskiej tradycji,uchylonezostałoprzezprzeciwny
zwyczaj.Tegosamegorzędujestpostczterdziestnicy,aznówkarywyzna-
czoneprzezapostołówzazbrodnie,któreprzedstawionesąw82Dystynkcji,
rozdział:Pres by ter, zSynoduGangreńskiego.

Dotegorodzajuodnosisięto,nacozpierwszegolistuanakletazwykli
kłaśćnaciskbłędnowiercy:Po do ko na niu kon se kra cji niech wszy scy ko mu ni -
ku ją, któ rzy nie chcą być po zba wie ni ko ściel nych pro gów, tak bo wiem po sta -
no wi li apo sto ło wie; chociażanaklet mówi o sługach, którzy biskupowi
składającemuofiaręposługiwali,wdniachuroczystszych.Dlategoniemożna
stądwywnioskować,żewszyscyci,którzywemszyuczestniczyli,takżepo-
winniwtedyprzyjąćkomunięeucharystii,zwłaszczawtychdniach,którenie
byłyuroczystsze;bogdysta- [196] rymobyczajem,zustanowieniaapostołów
wymaganabyłatakżekomuniacałegoludu,zarazodpoczątkurodzącegosię
Kościoła,wiadomojednak,żewczasachzłotoustegoprzykazaniezostało
złagodzone,akomuniapozostawionawoliobecnych.Diakongłośnodoniej
zapraszał,aniezmuszał.

Tobowiemiinnetegorodzaju,chociażprzezapostołówzostałoprzeka-
zane,niejestjednaktakstałe,byniemogłobyćporuszone;podczasgdyprzy-
kazaniaipostanowieniasamegochrystusa,takjakpowiedzieliśmy,sątak
bardzostałeiważne,żeniewolnoichżadnąludzkąpowagąwyłamać.Pod-
stawategowyżejoddana,darmobyłabytuprzeznaswznawiana.ichcę,byto
pojętebyłoopostanowieniachnależącychdokierowanialudem.Bodogmaty
wiary,czychrystusobjawiłapostołomsamprzezsię,czyDuchŚwiętypo
wstąpieniuchrystusadonieba,niemogąbyćzmienione,leczpozostająmocne
wprawdzie,taksamojakte,któreustamichrystusazostaływydane.

RozdziałVI,

omocyipewnościtradycjiapostolskich

Powyłożeniutychrzeczyniebędzietrudnowykazaćto,cowtejczęści
najbardziejjestposzukiwane,żeztradycjichrystusaiapostołówmożna

wyłonićjaknajbardziejpewnedowodynapotwierdzeniezarównoobyczajów
Kościoła,jakidogmatówwiary.

JeżelibowiemPawełapostoł(1Kor11)przeciwstawiaobyczajKościoła
skłóconym Koryntianom, dlaczego my także obyczaju przyjętego aż od
apostołów,dowiedzionegostosowaniemtyluwiekówizgodąludów,nieprze-
ciwstawiamybłędnowiercom,gdydomagająsięodnasPismanapotwierdze-
niekażdejrzeczy?zpewnościąPaweł,gdyiprzezPismaiprzezprawonatury
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zdawałosię,żedośćpowiedział,dlauwiarygodnieniasprawy,doktórejchciał
przekonaćKoryntian,widząc jednak,żewśródKoryntian są tacy,którzy
sprzeciwialibysiętegorodzajuświadectwomorazzasadom,miałnieinny
raczejdowóddozwycięstwatejsprawy,niżbyprzywołaćichdoobyczaju
Kościoła.Powiada:A je śli ktoś chce być kłó tli wy, ani my nie ma my ta kie go
zwy cza ju, ani Ko ściół Bo ży (1Kor11,16).comówijesttakie:jeżeliktośtak
bardzojest twardyizacięty,że[197] przedłożonymidowodaminie jest
przekonany,lecznadalspierasię,żeniewiastapowinnamodlićsięzodkrytą
głową,towięcnieinaczejodpieram,niżżeKościołyBoganiemajątakiego
zwyczaju.

Takwielkamocjestwtradycji,żektórychanizasadaPisma,aninatury
niewzruszyła,tychPawełuznał,żenależyodeprzećzwyczajemipostano-
wieniemKościoła.WPierwszymznówliściedoTymoteuszarzecze:Je śli
ktoś ina czej uczy, a nie trzy ma się zdro wych mów (1Tm6,3),niemówi:
„pism”.adoGalatówpowiada:Je śli by wam kto co opo wia dał po nad to,
coście otrzyma li, niech bę dzie prze klę ty (Ga1,9).ztychmiejscorygenes
słuszniewCom men ta ria epi sto lae ad Ti tum określajakobłędnowiercętego,
ktowyznaje,żewierzywchrystusa,acoinnegowierzyoprawdziewiary
chrześcijańskiej,niżmatradycjakościelna.(Tubraknamkomentarza,lecz
miejscetoomawianejestwApo lo gia Pamphili). awpierwszejksiędzePeri
archon mówi: Jak wielu u Greków i Barbarzyńców obiecujących prawdę, nie
zwykliśmy jej szukać u wszystkich, którzy głosili ją w błędnych poglądach,
skoro uwierzyliśmy, że Chrystus jest Synem Boga i przeko na li śmy się, że od
nie go trze ba jej się uczyć, tak po nie waż wie lu jest, któ rzy myślą, że wiedzą
co jest Chrystusa, a niektórzy z nich myślą różnie od poprzednich, za cho wa -
ne zaś jest gło sze nie ko ściel ne od apo sto łów w po rząd ku dzie dzi cze nia
przeka za ne i aż do dziś w ko ścio łach trwa ją ce, ta tyl ko praw da po win na 
być wie rzo na, któ ra w ni czym nie ró żni się od tra dy cji ko ściel nej. Dotąd
orygenes.

TakżeignacywEpi sto la ad He ro nem powiada:Ka żdy kto mó wił by po za
tym, co zo sta ło prze ka za ne, cho cia żby był wia ry god ny, cho cia żby po ścił,
chocia żby za cho wał god ność, cho cia żby czy nił zna ki, cho cia żby pro ro ko wał,
niech ci wy glą da na wil ka. Jeżeliwięcnależymiećzawyklętego,błędnowier-
cęiwilka,tegoktosprzeciwiasiękościelnejtradycji,zniejzaistepochodzi
najpewniejszeuzasadnieniedladowodzeniadogmatówwiaryorazobyczajów
Kościoła.

Prócztegonajpoważniejsiautorzyotwarciepotwierdzają,żetegorodzaju
postanowienianawetbezpismaprzyjęte,tęsamąmocmają,jakbyzostałynapi-
saneprzezapostołów.ireneuszwtrzeciejksiędzeAd ver sus ha ere ses, rozdział
4,orazwksiędzeczwartej,rozdział43;TakżeTertulian,chociażsampotem
odszedłodtradycjiKościoła,jednakwksiędzeDe co ro na mi li tis, matosamo
zdanie.Słowajegowolnoterazprzytoczyć,bonietylkoprzekazujecomyśli,
lecztakżedlaczegomyśli.[198] rzecze:Daw ne za cho wa nia Ko ścio ła, je żeli
żad ne pi smo ich nie okre śli ło, z pew no ścią zwy czaj umoc nił, któ ry bez wąt -
pienia pły nął z tra dy cji. izaraz,gdywspomniałniektóretradycje,októrych
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wPismachniemażadnejwzmianki,powiada:Tych i in nych kar no ści je śli
żądasz pra wa, żad na to bie tra dy cja praw na nie zo sta nie po da na. Zwy czaj jest
twór cą, po twier dza ją cym i wia ry prze strze ga ją cym, spo sob nym świa dkiem
dawnej tra dy cji. A zwy czaj ta kże w spra wach świec kich przyj mo wa ny jest za
prawo; i nie ma ró żni cy, czy po le ga na pi śmie, czy na ro zu mie. DotądTertu-
lian.itozaistewspaniale,bojeślirozumpolecaprawo,zwyczaj,którypole-
ganarozumie,niemniejniżprawomapolecać;Dystynkcja1, rozdział5:
Con su etu do (cic,a.friedberg1[1955]2).

nadtoBazyliwksiędzeDe Spi ri tu Sanc to, rozdział27izaistewielkim
dowodemtęsamąrzeczpotwierdza,mówiąc:Do gma ty, któ re gło szo ne są 
w Ko ście le, nie któ re ma my z na uki prze ka za nej na pi śmie, nie któ re znów otrzy -
ma li śmy okry te ta jem ni cą z tra dy cji apo sto łów. I jed ne i dru gie z nich ma ją
rów ną moc w po bo żno ści, i w tym nikt się nie sprze ci wia, kto za iste choć trochę
był do świad czo ny. Bo je śli usi łu je my od rzu cić zwy cza je, któ re nie są prze ka -
za ne na pi śmie, ja ko nie ma ją ce wie le zna cze nia, po tę pi my i to, co w Ewan ge -
lii uwa ża ne jest za ko niecz ne do zba wie nia, co wię cej na wet sa mo gło sze nie
wia ry do pu stej na zwy spro wa dzi my. DotądBazyli.

Uzasadnienietego,jeślipowagajestwzgardzona,najpewniejszątejrzeczy
powodujewiarę.SkorobowiemsamePismaprzyjmujemypowagąKościoła,
iniepewniejszymudowodnimyuzasadnieniem,iżewangeliazatytułowana
imieniemMateuszajestrzeczywiściejego,niżżetakodojcówotrzymaliśmy;
wpodobnyzaistesposóbzpozostałychustaleń,któremianowicieodaposto-
łówutrzymujemy,zaczerpniemymocnedowody.

agdybyktośnowąksięgęświętąwprowadzał,którejojcowienasinie
przyjęli,jakBazylides,którysobiemianowałiustanowiłproroków,(euze-
biusz,czwartaksięgaEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział8),tennieinnympew-
niejszymdowodemmożebyćodparty,niżtradycjąprzodków,jakjużwdrugiej
księdze,(rozdział7),szerzejzostałowyjaśnione.Takmianowicieueuzebiusza
wszóstejksiędze,rozdziale10,ewangeliępodimieniemPiotraprzezbłędno-
wiercówwydaną,Serapionjaknajpoważniejwykluczył.ajakdowodziBazyli,
takżewsądachrzeczypospolitej,[199] kiedybrakujedokumentu,dajesię
wiaręświadkom,itakjakwsprawachludzkichprzyjmujemyświadkównaocz-
nych,takwwierzeprzyjmujemynausznych,ponieważwiarajestzesłucha-
nia.Śmiesznabyłabyrzeczpospolita,którawsądachwszystkiegonapiśmie
bydowodziła,aniczegobezpisma.Pismabowiemsporządzamyzpowodu
kłótliwych.Skądinąddobrzyludziemieszcząsięwsamymsłowie,wpraw-
dzieiobowiązku.

Prócztegowielenależydochrześcijańskichobyczajówinauki,niepocho-
dzączPismŚwiętych,jakwyżejzostałoprzeznasstwierdzone;głupiowięc
byłobywewszystkimdomagaćsiępisma.Przetoniekiedypotrzebatradycji,
doudowodnieniadogmatówwiary.aznówskorotradycjeniepisanePolikarp,
Tertulian, ireneusz,Marcjonowi iWigilancjuszowi;epifaniuszMelchize-
dechianom,apostolikom,aërianom;hieronimWigilancjuszowi;augustyn
Donatystom;wreszcie,bymogółempowiedział,wszyscyświęciprzeciwnikom
wiaryKatolickiejufniezarzuciliiichmocą,takjakbybyłypisane,błędno-
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wierstwaswoichczasówobalili;zpewnościąniemniejskutecznietegorodzaju
tradycjamibędziemymogliodeprzećiobalićjakiekolwiekdogmatybłędno-
wierców,którzyalboterazżyją,alboteżżyćbędą.

Bardzobowiemniedorzecznebyłoby,jakhieronimwnioskowałprzeciw
Wigilancjuszowi,słuchaćjednegolutra,alboekolampadiusza,szydzącego
wkącieKościoła,wzgardzićzaśwszystkimiprzodkaminaszymiażpoapo-
stołów,którychtradycjejeślizlekceważymy,trudnopowiedzieć,jakwielką
szkodęponiesiereligia,jakmowawDystynkcji11,rozdziale:Ec c le sia sti -
carum (cic, De cre tum, część i, Dystynkcja 11, rozdział 5,a. friedberg
1[1955]24-25). Jakiebowiembędzieobliczewszystkichrzeczy,jakazwłasz-
czapobożnośćwobecBoga,cześć,obrzędy,niewKościelepowiadam,które-
gotajemniceiSakramentyponajwiększejczęścitradycjąsąustanowione,lecz
wkażdejrzeczypospolitej,nawetśredniouporządkowanej,jeżeliteobycza-
je,którezarazodpoczątkuzrzecząpospolitądojrzewały,będąlekceważone,
osłabiane,obalane?

Wtymmiejscujesteśmybardziejniżtrzebarozwlekli.Któżbowiemjest,
komunie jestwidoczne,cowielusłowamiprzezniektórych jestwspomi-
nane?WspominanyjestprzeznichaugustynwliścieAd Ja nu arium, atakże
wdrugimAd Ca su la num, wktórychpisał,żebardzozuchwałymobłędemjest
rozprawiać,czytegorodzajuzwyczajepowinnybyćzachowane;[200] inie
mniej należy karcić tych, którzy nimi gardzą, chociaż niektóre z nich są
ludzkie,jakgdybyBoskieprawabyłynaruszane.(cic,De cre tum, częśći,
Dystynkcja11,rozdział7:In his re bus,a.friedberg1[1955]25).

Możemywspomniećiinnychautorów,leczużylibyśmywsprawieniewąt-
pliwejświadkówniekoniecznych.JedenbowiemPawełobficiedajewiarętej
sprawiewDrugimliściedoTesaloniczan2,15,mówiąc:Trzy maj cie po da nia,
któ rych na uczy li ście się, czy to przez mo wę, czy przez list nasz. równąwięc
mocmajądogmatyapostolskieirównowinnybyćutrzymywane,czypisem-
nie,czysłowniedotarłydoKościoła,jakŚwiętyBazyliwksiędzeDe Spi ri tu
Sanc to, rozdział29,dowodziz tegosamegoświadectwaapostoła.asam
apostołdohebrajczykówdowodziłizPismaizTradycji,jakzłotoustyprzy-
pomniałwhomilii18In epi sto lam ad He bra eos.

ztychwszystkichiwieluinnychwidocznejest,żektórzygardzilitrady-
cjami,cijakobłędnowiercyprawnieizasłużeniezawszezKościołabyliwy-
klinani.Takbowiemzabłędnowiercówuważanibylici,którzyzanicmieli
uroczystepostyczterdziestnicyprzezapostołówprzyjęte,jakmożnazobaczyć
uaugustynaDe ha ere si bus, rozdział53iwSynodzieGangreńskim,wEpi -
sto la ad epi sco pos Ar me niae. Tak którzyprzeczyliróżnicybiskupaiprezbitera
równieżzostalipotępienizabłędnowierstwo,jakznajdzieszuaugustynawtej
samejksiędzeirozdziale,orazuepifaniusza,wksiędzetrzeciej,rozdział75,
inaSoborzewKonstancji.TakkrótkoczyWiklifitów,czyluteranów,czy
jakichkolwiekinnychstarszychepidemii,niemniejKościółsięlękałdlatego,
żeprzeczyłytegorodzajutradycji,jakidlatego,żepisanedogmatyodrzucały.

Stądponadtopochodzi,żeSiódmySobórPowszechny,wsiódmejczyn-
ności,naukęjaknajbardziejzgodnąznaszymwykłademogłosiłwtesłowa:
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Wy zna je my, że tra dy cje ko ściel ne, obo wią zu ją ce pi sem nie czy zwy cza jo wo,
chce my utrzy mać, z któ rych licz by jest ma lo wa nie ob ra zów. Za cho wu jąc więc
tra dy cję Ko ścio ła Ka to lic kie go, okre śla my, że na le ży czcić świę te ob ra zy. 
Ci więc, co ośmie lą się my śleć coś in ne go, al bo zwy cza jem nie zbo żnych błędno -
wier ców pla mić tra dy cje ko ściel ne, je śli są bi sku pa mi, niech zo sta ną zdję ci,
je śli świec ki mi, niech bę dą ko mu nii po zba wie ni. anakońcutegoposiedzenia
ojcowiemówią:Je śli ktoś nie dba o tra dy cje ko ściel ne, czy pi sem nie czy
zwycza jo wo obo wią zu ją ce, [201] niech bę dzie wy klę ty. aSobórTrydenckina
czwartejsesjiokreśliłtosamotymisłowy:Świę ty So bór Try denc ki po strze ga -
jąc, że zbaw cza praw da Ewan ge lii i na uka oby cza jów za war ta jest w księ gach
pi sa nych oraz nie pi sa nych tra dy cjach sa me go Chry stu sa, któ re przy ję te przez
apo sto łów, al bo przez tych apo sto łów pod dyk tan do Du cha Świę te go jak by 
z rąk do rąk prze ka za ne aż do nas do szły; tra dy cje te, za rów no wia ry jak i oby -
cza jów do ty czą ce, ja ko ust nie przez Chry stu sa, al bo przez Du cha Świę te go po -
dyk to wa ne i cią głym na stęp stwem w Ko ście le Ka to lic kim za cho wa ne, rów nym
uczu ciem na bo żeń stwa oraz usza no wa nia z Księ ga mi Świę ty mi przyj mu je 
i wiel bi. apotem:Je śli zaś ktoś wspo mnia ny mi tra dy cja mi świa do mie i z roz -
wa gą gar dzi, niech bę dzie wy klę ty. nicwięcej.

Wrócićbowiemtrzebadotychpodwalin,którepołożyłemwtrzecimroz-
dziale,zktórych,gdybyśmyniczegoinnegoniedorzucili,tosamo,cowtym
rozdzialeobecnieomawiamy,byłobywystarczającozbadane.leczjakkażde
zosobnaomówić,byłobydziełemnieskończonym,takcośszerzejwyjaśnić
jestkoniecznością.Jednakto,copoświęciliśmywyjaśnieniutegoźródła,nie
powinnowydawaćsięzamnogie.imbowiemtemuźródłuwiększaprzemoc
zadawanajestprzezbłędnowierców,tymbardziejtrzebanampracować,by
onojaknajstaranniejzostałowyjaśnioneiumocnione.ajakwyżejpowiedzie-
liśmy,zdziesięciuczęścinajakienaturęimocźródłateologicznegopodzieli-
liśmy,tadruga,którąstanowitradycja,najbardziejdotykateologiiiwiary.
itakwielkarzeczniepowinnabyćdokonanakrótko.aleodeprzyjmywreszcie
teuzasadnienia,któretradycjomwrozdzialepierwszymprzeciwstawiliśmy.

Rozdziałostatni(VII),

Wktórymodpierasięuzasadnieniarozdziałupierwszego

(Od po wiedź na pierw sze).

Tozaś uzasadnienie, które leży na początku, nie jest trudno odeprzeć.
Śmiesznejestbowiemwierzyć,żetradycjeapostolskienietąsamąwia-

rąipilnościąmogąwsercachwiernychbyćchowane,jakgdybybyływypi-
sane na papirusie.Bo pismoDuchaBogaŻywego nie łatwiej usuwa się
niżatramentu,ijestwieletradycji,którepatrz,żeobyczajemistosowaniem
bardzo łatwo się zachowuje.a jeśli chrześcijańskiemuKościołowi brak
opatrznościchrystusa,tozaistejaniebronięanizachowanejtradycji,ani
[202] pewnejpowagiPisma;obiebowiemrzeczypodobniebezBożejopieki
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nieistnieją;jeślijąusuniesz,anitradycji,aniPismaniedasięzachować.lecz
jeżelichrystusmatroskęoswójKościół,niebędziejużwątpliwe,żejakon
ewangelięraczejwznaczeniuzachowuje,niżwliterze,takiinnetradycje
zachowa,któreapostołowietakbardzomupolecili.

Paweł rzecze:Pil nuj de po zy tu, strze gąc się nie zbo żnych no wo ści słów 
i sprze ci wów rze ko mej wie dzy. (1Tm6,20καινοφωνίας,czytanasztłumacz,
takjakzdajesię,żeodczytaliteżambrożyorazzłotousty.napewnoKościół
Łacińskiczytano wo ści, anieni co ści. TakrównieżBazyliwszędzieodczytuje,
jakpiszeTeofilna2Tm2,16:wy uz da nych i pró żnych ga dań uni kaj, orazna
tensamurywek1Tm6,20).Dziwięsię,żetenurywekzostałpojętyprzez
Kajetana o depozycie powierzonego stada, a nie o powierzonej nauce;
zwłaszczażeinnepodobieństwowDrugimliściedoTymoteuszatłumaczy
nieostadzie,leczonauce.PowinienzaśKajetanbyćprzestrzeżony,żePaweł
mówił o słowieBożym, z tego, co natychmiast dodaje: strze gąc się nie -
zbożnych no wo ści słów i sprze ci wów rze ko mej wie dzy (1Tm6,20);boobie
znichprzeciwnesątradycjiapostolskiej,zarównonie zbo żnych no wość słów,
jak rze ko ma wie dza.

Tradycjębowiemdawnośćzaleca,ajeżelisłyszyszwKościelecośnowego,
wtedyzaistewiedz,żetojestprzeciwne,jakdawności,takwierzeapostolskiej.
Gdyzaśczytasz,żenależyunikaćwyrazów,niemyślodźwiękuwyrazów,lecz
oznaczeniuwyrazów.apostołbowiemkażeunikaćnowychdogmatówizdań,
aniepustychalbonowychdźwiękówsłów.chociażtakżenowychwyrazów,
nailebędziewolno,powinniśmywnaucewiaryiobyczajówunikać.

Przezwiedzębłędnejnazwypojmijsofistykę,alborzemiosłokabalistycz-
ne.Boteukrytetradycjekabalistównieinaczejtradycjomapostolskimsię
przeciwstawiają,niżbajeczneprawdziwym,zabobonne świętym.chociaż
apostołrozprawiającprzeciwGnostykom,jakprawdziwietwierdziTeofilakt,
tłumaczybłędnąichwiedzę,onijąjednakprostemuludowizawielkącenę
sprzedawali.ażenicniejesttakprzeciwneprzekazanymprzezapostołów
dawnymdogmatom,niżpoglądywKościele,zarównonowejakświatowe,
(dawnebowiemitesameświętetajemnicewiaraapostolskapotwierdzaaprze-
ciwneodrzuca),inicniejesttakzgodnezapostołami,jaknieodchodzićod
tego,cootrzymaliśmykiedyś,(apostołmówimianowicieodepozyciesłowa,
aniestada),arównieżjeśli[203] zabłędnejnazwywiedzępojmujesięsofi-
stykę,jakpodobasięniektórym,albokabalistykę,jakzdawałosięrównież
Kajetanowi,alboowąGnostyków,jakdlaTeofilaktaidlamniejestdowiedzio-
ne:koniecznejest,ponieważbłędnawiedzasprzeciwiasięprawdziwej,żeby
mowaprzeciwnikówbyłajednaitasama.

cochociażjesttakpodręką,iżrzeczpotwierdzenianiewymaga,powinni-
śmyjednakpotwierdzićpowagąbardzopoważnegomęża,Wincentegozle-
rynu.rzecze:De po zyt, to zna czy co zo sta ło ci po wie rzo ne, a nie przez cie bie
wy na le zio ne; któ ry otrzy ma łeś, a nie wy my śli łeś; rzecz nie zdol no ści, lecz
nauki; nie oso bi stej wła sno ści, lecz pu blicz nej tra dy cji; rzecz to bie przy wie -
dzio ną, a nie przez cie bie wy da ną; w któ rej nie po wi nie neś być twór cą, lecz
stró żem; nie na uczy cie lem, lecz uczniem; nie pro wa dzą cym, lecz zdą ża ją cym.
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Zło to do sta łeś, zło to od daj; nie chcę byś mi coś in ne go za coś in ne go pod rzu -
cał. Strzeż z po wo du nie przy ja ciół, z po wo du zło dzie jów. Uni ka jąc świa to wych
no wo ści wy ra zów, to jest zdań, do gma tów, rze czy, któ re są daw no ści prze ciwne.
Żad ne bo wiem błęd no wier stwo nie wy nu rzy ło się, jak tyl ko pod pew ną nazwą,
w pew nym miej scu, w pew nym cza sie; i nikt nie usta no wił błęd no wier stwa, 
jak tyl ko ten, kto się naj pierw od Ko ścio ła Ka to lic kie go i od sta ro żyt nej zgo dy
od dzie lił. To więc we wszyst kich błęd no wier stwach by ło upraw nio ne i uro czy -
ste, by cie szy ły się świa to wy mi no win ka mi, brzy dzi ły się wie dzą sta ro żyt no ści.
Od wrot nie zaś, to jest wła sne Ka to li kom: za cho wać de po zy ty świę tych oj ców
i rze czy po wie rzo ne oraz po tę piać świa to we no win ki. Tak bo wiem na So bo rze
Efe skim je den był głos wszyst kich oj ców, by to, co w sta ro żyt no ści zo sta ło prze -
ka za ne, by ło za cho wa ne, a co świe żo wy na le zio ne, zo sta ło od rzu co ne. Dotąd
Wincenty.

Tegozaśapostolskiegoświadectwatakwielkabyłamocprzeciwbłędno-
wiercom,żeKlemensaleksandryjskiwdrugiejksiędzeStro ma ta napisał,
iżbłędnowiercy,ponieważtymświadectwembylipokonani,odrzucililisty
PawładoTymoteusza.

Żebywięcmowawróciła tam, skąd odeszła, nasi przodkowie nie byli
niedbaliwtakkoniecznejsprawie,leczcoapostołTymoteuszowi,awnim
zwielkątroskąpowierzyłwszystkim,tozwielkąrównieżtroskącizachowali.
Przetowpierwszymtymuzasadnieniuluteranienieinaczejrozumują,jakby
niepoBożemu[204] rzeczykościelnebyłysprawowane.ajeżelitakpostępu-
ją,zrównąsłusznościąbędąprzekonywali,żeiksięgikanoniczneniezawsze
zostanątesame,leczjeślisiępodobatakżeprzepadną.

ilebowiemzapomnianychksiągżywimoleikarakony?ilepomnikówtwór-
cówprzepadłoprzezniedbalstwoludzi?MianowiciebowiemsamPitagoras,
jaklizjaszPitagorejczykpiszedohipparcha,zostawiłwtestamenciejakieś
komentarzykicórceswejDamie,którejednak,anawetowielebardziejniż
tradycje,przepadły.Skorotakjestnienależysięlękać,żenaukiapostołów,
którepalcemBożymnienakamiennych tablicach, leczwsercuKościoła
sązapisane,ludzkiezapomnieniezniszczy.

(Od po wiedź na dru gie). natomiastnadrugietakodpowiadam.niechce
augustyn,byzapisaneprzezewangelistówsłowaiczynyJezusawystarczyły
dozbawieniainaukiwiernych.inaczejniekonieczneizbędnewydałybysię
listyapostolskie,Dziejeapostolskie,księgaapokalipsy,takżecałydoku-
mentStaregoPrawa.leczchcetego,żeniebyłopotrzebadozbawieniawier-
nych,byzesłówiczynówJezusainnezostałyzapisane,niżte,którezapisane
zostały.Tebowiemzapisaćwystarczyło,pozostałeprzezewangelistówpomi-
niętesąbezwiny.Bożeznowuprzeciwstawiasięnamaugustyna,obronajest
łatwa ipod ręką.cobowiemutrzymujemyprzezpostępowanie i obyczaj
Kościoła,tonietylkoniejestciemne,leczjesttakbardzowyraźne,żerozpra-
wianieotymaugustynuznałzazuchwałyobłęd.(WliścieAd Ca su la num).
Gdywięcmówi:Gdzie roz pra wia się o rze czy bar dzo ciem nej, itd.,wystar-
czającowskazuje,żewżadensposóbniemówiotym,cowiadomoznauki
i tradycjiKościoła.chciałbymzresztą,byprzeciwnicy tonamwytoczyli,
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cotenżeaugustynwpierwszejksiędzeCon tra Cre sco nium, rozdział33,otwar-
cieprzekazujewtesłowa:Cho ciaż na pew no przy kła du tej rze czy z Pism kano -
nicz nych się nie do by wa, ty chże jed nak pism na wet w tej rze czy utrzy my wa na
jest przez nas praw da, gdy czy ni my to, co spodo ba ło się już Ko ścio ło wi
powszech ne mu, któ ry po le ca po wa ga ty chże Pism. By, sko ro Pi smo Świę te
błądzić nie mo że, kto kol wiek zląkł się błę du, ra dził się te goż Ko ścio ła, któ rego
bez żad ne go wąt pie nia Pi smo Świę te do wo dzi.

[205] (Od po wiedź na trze cie). Jużzaśprzewrotnienamsięprzeciwstawia
świadectwoapostoła.BoPawełnazywatuczłowiekiemBożyminauczycielem
Kościoła,tego,ktoprzezPismoŚwiętepouczanyjestdokażdegodziełaswojej
posługi.czterybowiemsąrzeczy,któreszafarzświętegosłowapowinienspeł-
niać:mianowicienauczać,przekonywać,karcić,kształcić.WszystkotoPismo
Świętedajenauczycielomewangelii.ajeżeliktośspierasię,żetoźródłotrze-
bapojmowaćogólnie,temuznienajwiększymtrudemodpowiedziałbym:niech
tylkozgodzisięzemną,żePismaniezosobnaiszczegółowozawszeowszyst-
kichrzeczachrozkazują.Jeżelibowiemwszystkojestpisaneszczegółowo,co
tojest:In ne rze czy, gdy przyj dę, za rzą dzę (1Kor11,34)?cotoznowu:Choć
wie le rze czy miał bym wam na pi sać, nie chcę przez pa pier i atra ment, bo spodzie -
wam się, że bę dę u was i ust nie z wa mi mó wić bę dę (2J12)?

PismowięcBożepouczanietylkootym,cojestnapisane,leczotymtakże,
coniejestnapisane.Pawełmówi:Trzy maj cie po da nia, któ rych się na uczy -
liście, czy to przez mo wę, czy przez list nasz (2Tes2,15).awsamymtym
trzecim rozdziale drugiego listu do Tymoteusza, którego świadectwem
jesteśmyobwiniani,gdyapostołpowiedział:Lecz ty sta łeś się na śla dow cą
mo jej na uki i po stę po wa nia (2Tm3,10),tymisłowamiobjąłobarodzajekar-
ności,icowpiśmieicowwychowaniusięzawiera,zarazdodaje:Lecz ty trwaj
w tym, cze goś się na uczył, i co ci jest po wie rzo ne (2Tm3,14).Tymoteusz
bowiemnauczyłsięPismaŚwiętego,jaktamżeprzekazujeapostoł,aprócz
tegoprzyjąłpowierzonetajemnicenaukiewangelijnej,jakpowiedzianezosta-
łowrozdzialedrugimorazwrozdzialeszóstympierwszegolistudoniego.
awięcwtymmiejscuapostołniewykluczatradycji,leczraczejzaleca.

(Od po wiedź na czwar te). zaistezaśtodowodzenie,któreluterz17roz-
działuksięgiPowtórzonegoPrawadodaje,żadnegoniemalnieposiadaznacze-
nia.Prawobowiemotrzymaliśmynietylkowypisanenakartachpapierowych,
leczraczejto,którewsercujestwypisane.iniejesteśmyażtaknieokrzesani,
byunasprawosłownieogłoszone,mniejposiadałomianoprawa,niżto,które
wydanejestnapiśmie.Wyznajemywięc,żekapłanównienależysłuchać,
jeżelinienauczajązgodniezprawemPana.leczci,którzynaukiapostolskie
Kościołowiprzekazują,cijaknajbardziejucząnaszgodniezprawemPana;
którzyzaśwalcząprzeciwkotradycjomkościelnym,ci,że[206] zprawem
Panawalczą,twierdzimy.

DlategooszczerstwoKalwinałatwozniweczyć.oskarżabowiemKościół,
jakoby wwiózł tradycje wbrew Pismu Świętemu. Powiedziano bowiem
wKsiędzePowtórzonegoPrawa(12,32),byśmynieszukaliinnychobrzędów
wuwielbianiuBoga,prócztych,któreprzykazanesąPrawem,iimniczego
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nieprzydawalianiumniejszali.aSalomonrzecze:Nie przy da waj nic do słów
Je go, aby cię nie prze ko nał i nie zna lazł kłam cą (Prz30,6).Tymczasemzaś
chociażtradycjeKościołasąjakimiśdodatkamiPismaŚwiętego,niesąone
jednakdodanesłowuBożemu,araczejsąsłowamiBożymi,nieinaczejniżte,
którespisanesąwŚwiętychKsięgach.

niemówimybowiemterazotradycjach,którepochodząodpóźniejszych
przełożonychKościoła,którychwinnymmiejscuiczasietrzebabędziebronić;
leczrozprawajestotradycjachchrystusaiapostołów,którychmytujako
Boskichwyroczni słusznie i prawdziwiebronimy. i tego rodzaju tradycje
niesądodatkamidoŚwiętychPism,leczraczejuzupełnieniamiijakbyich
komentarzami.

zresztąniechprorocybędąoskarżeni,żecośdorzucilidoprawaMojżesza;
niechoskarżenibędąapostołowie,którzylistydodalidoewangelii,aoślicy
iźrebięciagłupotęswymiszatamistosownieprzybrali;oskarżajteż,jeślisię
podoba,tych,którzyuchwalilidekretorzeczachofiarowanymbałwanom,krwi
idławionych(Dz15,29),orazwydalikilkakanonów,któreniesązapisane
wŚwiętychKsięgach.atoniesą,jakrzekliśmy,dodatkidoPisma,lecztłuma-
czenia,jakprzeciwGrekomnaSoborzeflorenckim,sesji4,5,6i7,szerzej
zostałowyjaśnione.

Wtentakżesposóbbronimykościelnejnauki,prawizbawiennychposta-
nowień.Kościółbowiemwydając je,nie rzucanowychpodwalin,aninie
dodajenowychrzemiosł;leczwbudowujenapodwalinieapostołówiproro-
kówzłoto,srebroidrogiekamienie,aziarnakrólestwaniebieskiegonieinne
czyni,lecztesameliczniejsze,jakpowiedziałeuzebiuszwtrzeciejksiędze
Ec c le sia sti ca hi sto ria, rozdział37.amyrównieżtęsamąnaukę,wksiędze
siódmej, rozdziale ostatnim, jeżeli życia pozostanie, wzbogacimy. Teraz
oczwartymuzasadnieniuzostałodośćpowiedziane.

(Od po wiedź na pią te). odpowiedzmynapiąteuzasadnienie.nadtozłoto-
usty,alboktoinnyjestautorem,niepowiedział:Praw dzie Pism, cobłędno-
wiercyzwykliprzytaczać,lecz:jeżeli nie powiedzą tego, co zgodne jest z prawdą.
[207] chociażci,którzyuczątradycjiapostolskich,wrzeczysamejmówią
to,cozgodnejesttakżezprawdąPism.

cozaśztradycjiPapiaszanamsięprzeciwstawia,toodpieraeuzebiusz
wpiątejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdzialeostatnim,gdziemówi,że
Papiasz jako będący człowiekiemubogiego imniej pojemnego rozsądku,
duchoweimistycznetradycjeapostołówpojąłcieleśnieiliteralnie.awięc
jeżelitenczyówpozorujepowagętradycjiapostolskich,niemusimyzaraz
miećwiary.BoiniektórzyosłaniająsięPismamiŚwiętymi,amyichsłusznie
izasłużenieodrzucamy,ponieważnadużywająświadectwŚwiętychPism.
WtensamteżsposóbireneuszmógłzostaćuwiedzionyprzezPapiaszaiin-
nychuczniówJanawwiekuPanazbawiciela;uwierzyłbowiem,aniezbadał,
czy uwierzyłmówiącym prawdę.ale o tym później będziemy staranniej
rozprawiali.

(Od po wiedź na szó ste, siód me i ósme). naświadectwazaśTeofila,hiero-
nimaiorygenesaniemapocobyśmyszerokoodpowiadali.Boprzeciwko
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nimprzemawiająci,którzyalboludzkiewymysły,nawetprzeciwnePismu
Świętemu,albojakieśapokryficznehistorie,zachwalalipotomnymjakorze-
czyBożeipewne.zresztąjeżelihieronim,(jegobowiemświadectwonatar-
czywiejtłoczą),niesądził,żewcośnależywierzyć,jaktylkocowydanejest
przezPismoŚwięte,jakimczołemwbrewlucyferianom,Wigilancjuszowi,
helwidiuszowidowodzisiępowagątradycji?

nadto jakbłahe jest iwprost śmieszneuzasadnienieKalwina, sprawię
żebezżadnegotrudupojmąci,którzyzechcąjetrochęzemnąprzebadać.
Jaijegobymwezwał,abytuduchapoważnieprzyłożył,gdybymufał,żeucząc
mogęcośuniegodokonać.leczkiedyluteranie,pomijającwzglądprawdy,
tojednomająpostanowienie,jakąkolwiekmogądrogąrzeczswojączynić,
powiemtylkotrochę,czymdobrzyiprawdziwiteologowiemogąsięzich
pułapekwyswobodzić.

PopierwszezaśKamerariuszmiałnieple ne (zu peł nie), leczpla ne (wy -
raźnie)wtensposób:Ewan ge lie bo wiem, itd.,wy raź nie po ucza ją nas o my śli
Bo ga. Potem,żebyśmyteżczytali,wjakisposóbKalwinprzytacza;niczego
jednakniedodaje.Boskoro[208] Pismasamejasnopolecająinauczanie
Kościołaipowagętradycji,zaisteo my śli Bo ga zu peł nie nas po ucza ją. Uczą
bowiem,żemyślBoga,czypismemczysłowemprzekazaną,narównitrzeba
utrzymywać.

cóż,żewzburzonegoinieuczonegozgromadzeniabyłoby,zaraznawstę-
piesłowamówcyodeprzeć,zwłaszczatego,którybywdobrejwierzemówił?
aczysłusznebyłobyzarazwzruszaćtłumyitobezczelnieudaremniać,cona
Soborzewielkąsiłąisporemmiałobybyćdokonane?Tobowiemarianieprze-
pisali,jakwrozdzialepierwszymzostałowykazane,żewzagadnieniuwiary
niczegopozaPismaminieprzyjmą.ojcowieSoboruzaśzwyklito,comimo-
chodemmówiktoś,ktoniewzbudzawiarywSoborze,jaknajroztropniejprze-
milczeć,abyrzecz,októrejjaknajbardziejtrzebawswoimmiejscuiczasie
rozprawiać, dogodniej została załatwiona, jak namniżejwksiędze piątej
wypadniewyjaśnić.

nawetojcowienicejscyniewszystkoprzyjęli,coKonstancjuszpowie-
dział;leczgdynapominał,bypozłożeniuwrogiejniezgodywyjaśnićzagad-
nieniaipragnąłbywszyscywyznalijednośćdogmatówapostolskich,Teodoret
powiada:Do te go do szła zgo da naj więk szej czę ści i mię dzy so bą po sta no wili
zgo dę i zdro wie do gma tów. Nie wie lu jed nak itd.zeświadectwawięcKon-
stantynaimilczeniaSoborunicwogóleniewynika.Pozatym,żechociażna
PiśmieŚwiętymrozprawawinnabyćoparta,jegojednakznaczenietrzebaby
przyjąćniezsamychmartwychliter,leczztradycjiżywegogłosu;takzawsze
potrzebujemykorzystaniaipowagitradycji.oósmymprzetouzasadnieniu
dotąd.

(Od po wiedź na dzie wią te). Tradycjezaśapostolskie,októrychmówimy,
niesąludzkie,leczBoskie.Przetoktórzyichuczą,nieucząnaukludzkich,
któretonaukipojmujesięjakozupełnieprzeciwnenaucelubprzykazaniom
Boga,zgodnieztym,coPanwewangeliiMateusza,rozdziale15,3powiedział:
Cze mu i wy prze stę pu je cie przy ka za nia Bo że dla usta wy wa szej? albojakieś
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obojętneipustetradycje,jakabyłaomyciurąkodobiadu,któramożezaiste
doczyszczeniarąkmogłabyćużyteczna,doczciBogazpewnościąniemogła.
ztegopowoduPansłuszniepowiedziałprzezizajasza(29,13):[209] Lecz
próżno mnie chwa lą (Mt15,9).acyprianwowymliścieganitych,którzy
usiłowaliwszczepićnowyzwyczaj,sprzecznyzpostanowieniemchrystusa.

(Od po wiedź na dzie sią ty). Dziesiątezaśuzasadnienieusilniezaistenaci-
skałem,bywtejodpowiedzizostałowyjaśnione,żemiędzytradycjamiKato-
likówibłędnowiercówjestjaknajwiększaróżnica.Bobłędnowiercytajemnice
swojewyjawiająkobietkominieuczonymczłeczynom,natomiastKatolicy
wyjawićmistyczneiświętetradycjeKościołatłumowikobietekiczłeczyn
majązazbrodnię.Ponieważpowodytegooddanesąwrozdzialetrzecim,niech
czytelnikstamtądweźmie,codotyczytegourywka.

Błędnowiercyznówzwyklikryćteswojetajemnetradycjeprzedmężami
uczonymi,zwłaszczatymi,którzysąprzełożonymiKościołówKatolickich;
Katolicyodwrotnie,wedługtegocoprzykazałapostoł,tajemnicekarności
chrześcijańskiej tym tylkopowierzają,którzyzdolni są i innychpouczać.
Dlategodepozytnaukijestjawny,jakożepoleconywładzomrzeczypospo-
litej.Powiada:O Ty mo te uszu! oBiskupie,któryjesteśprzełożonyminauczy-
cielemKościoła, pil nuj de po zy tu (1Tm6,20);iznowu:Co sły sza łeś ode mnie,
to prze ka zuj wier nym lu dziom, któ rzy spo sob ni bę dą i in nych na uczać (2Tm
2,2).inatotrzebapilniejzwrócićuwagę,żenietajemnie,wkącieiprywatnie
tendepozytzostałpowierzonyTymoteuszowi,leczwobecwieluświadków,
bypojmowanorzecznieprywatnegozawłaszczenia,nietajnejizłodziejskiej
nauki,lecztradycjipublicznej,naukijawnejibezpodstępu.

ci którzy mało dostrzegają, nie dość wyjaśniają, jakie znaczenie ma
tenurywek:Ja w skry to ści nic nie mó wi łem (J18,20).Mianowicienauka
chrystusa,wktórejnicniejestubarwione,niczmyślone,nicpodstępne,lecz
wszystkoszczere,prawdziwe,proste,niemanicukrytego,tajemnego,mrocz-
nego.Ponieważmajątobłędnowiercy,naukaichsłuszniezwiesięskryta;
jaknależymówić,żejakikolwiekobywatelwtedycośskrywarzeczypospo-
litej,kiedyto,cotrzebawyjawićurzędnikom,nieimotwarciewyjawia,lecz
ukradkiem,prywatnymludziom.Bokto,conależyogłosićludowi,toludowi
głosi, co na odwrót samym urzędnikom rzeczypospolitej odkryć trzeba,
samymwprawdzieurzędnikom,aleotwarciejednak[210] ujawnia,tennicze-
gowogólenieczyniskrycie.Myprzetoobyczajembłędnowiercówtajemnic
nieskrywamy,leczzwoliapostołówkryjemyjeprzedpospólstwem,awyż-
szymotwieramy.cowypadawiedziećwyższym,niewypada,bywiedziało
pospólstwo.

cowięcznaczy,powiesz,Co na ucho sły szy cie, prze po wia daj cie na da -
chach (Mt10,27)?cobowiemgłosisięnadachach,wynosisiędopospólstwa.
BowczasiegdyPandałuczniomtoprzykazanie,jeszczenieotworzyłim
umysłu, by pojmowali Pisma; jeszcze przez czterdzieści dni nie mówił
imokrólestwieBożym,tojestokierowaniurzecząpospolitąchrześcijańską,
jeszczeniezesłałDuchaŚwiętego,którynauczyłbyichtego,czegozażycia
chrystusaznieśćniemogli;tęczęśćewangeliiprzekazał,(Mateuszarozdziały
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5,6i7),któradotyczyławszystkichwiernych,orazteprawa,któretakże
pospólstwuwypadało,bybyłyznane.

PrzykazaniewięcPańskiejesttakie:cousłyszeliściewtajemnicy,głoście
otwarcie;czegonauczyliściesięwukryciu,mówciepublicznie;czegowas
nauczyłem, albo na górze, albo w domu, mówcie odważnie wmiastach.
lecztrzebamiećwzglądnaczasirzeczy;bomamwielewampowiedzieć,
czegojeszczeznieśćniemożecie.Gdywamjewypowiem,innebędziemia-
nowicieprawo.niechcębyścietogłosilinadachach,niechcę,byściezwia-
stowalipospólstwu.Tenbowiemwtedybędzieciemielipowódukrywania,
któryjaterazmam:żepospólstwoznieśćniebędziemogło.

Wiem,żeKlemensaleksandryjskiwpierwszejksiędzeStro ma ta pojmuje
tenurywekotajemnychtradycjach,któredouchasąwypowiadane:aktórena
dachachmająbyćgłoszone,toznaczywzniośleiwybitnie.leczmnieowiele
prawdopodobniejszewydajesięto,copowiedziałem.Boitomanaszezna-
czenie:Jam za wsze na uczał w bó żni cy i świą ty ni, gdzie wszy scy Ży dzi się
schodzą, a w skry to ści nic nie mó wi łem (J18,20).Dziesiątewięcuzasadnienie
zostałowystarczającoodparte.

(Od po wiedź na je de na ste). aponieważ jedenasteuzasadnieniemabyć
przeznaswtrzynastejksiędzetegodziełastaranniewyjaśnione,niemamza-
miaruterazgoodpierać.czytelnikomtrzebatylkoprzypomniećto,colucjan
Męczennik,ueuzebiuszawdziewiątejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział
6,obszernieiuczenierozpatruje,żemychrześcijanieniejesteśmyskrępo-
wanibłędemjakiegośludzkiegoprzekonania,anijakinniuwiedzeniniespraw-
dzonątradycjąrodziców,leczsprawcą[211]wychowaniainauczaniajestnam
Bóg,którymjakomistrzemsłusznieiprawdziwiesięchlubimy.leczotym
gdzieindziejwięcej.Teraztrzebaodeprzećostatnieuzasadnienie.

(Uza sad nie nie ostat nie [dwu na ste]). leczodparcieitegouzasadnienia,
jakżedoksięgitrzynastejnależyjeodnieść,tubędziebardzokrótkie.zaiste
Julian odstępca zarzucił chrześcijanom nierozumność i prostactwo oraz
mądrość,wktórejniemanicinnego,niżwierzyć.natenzarzutodpowiada
GrzegorzznazjanzuwpierwszejAd ver sus Ju lia num Ste li teu ti ca, żenie jest
ob ce je go fi lo zo fom, któ rych tak bar dzo po dzi wia, by po słu gi wa li się tym
rodzajem na uki. Pierw szym mia no wi cie i naj więk szym przy ka za niem Pi ta go -
ra sa by ło, by je śli ktoś za py tał je go uczniów o do gma ty, al bo do ma gał się
jakiejś ich pod sta wy, nic in ne go nie od po wia da li, niż że tak wy da ło się Pi ta -
go ra so wi; i ta pod sta wa do gma tu by ła nie na gan na. Tak więc, a na wet o wiele
bar dziej, ro zum wy ma ga, by śmy nie odma wia li wia ry te mu, co po wie dzia ne
zosta ło przez lu dzi Bo żych, a za do wód pod sta wy mia no ich wia ry god ne oznaj -
mie nie, moc niej sze od wszel kiej si ły ro zum nej i nie ro zum nej. DotądGrzegorz.
(ToPlatonawTi ma ios: Nie mo że być, by nie mia no wia ry sy nom bo gów, nawet
je że li mó wią bez ko niecz nych do wo dów. TuteżodnosisięKlemensaleksan-
dryjskiwStro ma ta. Jednakwydajesiępewne,żetozdanieGrzegorzzaczerp-
nąłzPlatona).

GdziezpewnościąGrzegorzniewydajesięlękać,tegocowuzasadnieniuod-
rzucanejestjakoniedorzeczne,żenaukanaszapodobnajestdoPitagorejskiej,
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alboraczejonapodobnajestdonaszej.leczniechbędzie,żejestjaknajbar-
dziejniepodobna,dlaczegotendowódraczejprzeciwkonauceustnieprzeka-
zywanej bywalczył niż przeciw tej, która przekazywana jest na piśmie?
Mianowiciebowiemwobiewierzymyizobu,jeślizdołamy,postaramysię
zdaćrachunek.zdamyzaś,jeżeliPanudzieliżycia,rachunkiliczne,wielkie
ipoważne,wktórymźródleobiecaliśmy.Botoźródłomożnajużzamknąć.
iodrugimzaisteźródleuzasadnieńpowiedzieliśmy.oośmiuzaśpozostałych
podstawaroztrząsaniaszerokojestotwarta,leczmynailezdołamyibędzie
wolno,ściągniemywkrótkiezwięzłości.

(Trze ciej Księ gi ko niec.)
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[212] O PO WA DzE KO ŚCIO ŁA

Księ ga czwar ta

RozdziałI,

jakimiuzasadnieniamizwalczanajestpowagaKościoła

Trzeciaczęśćtegodziełazostałaskończona.Pragnę,byonabyłateologom
najbardziejznana.Wczwartej terazksiędzemamywyjaśnićiobronić

powagęKościoła;któratakszerokoprzezojcówKościołabyłaomawiana,
iżotejjednejrzeczywydaliwielkietomy.Jakibyłichzamysł,zaisteżaden
natenczas.Tenzaśjesttegopodjętegopisaniaiczasu:wświetlewiaryrozpra-
wiaćopowadzekościoła,anadtokrótkootympouczyć,czyzogólnegoprze-
konaniawiernychmożnawyprowadzaćdowodynapotwierdzeniedogmatów
Teologii.

aMontanuszaistepierwszyradziłswoimuczniom,byżadnejczcinieodda-
waliKościołowi,któryjestnaokręguziemi,jakzaświadczyliapolinaryieu-
zebiusz.(PierwszaksięgaAd ver sus Ca ta ph ri gas; piątaksięgaEc c le sia ti ca
hi sto ria, rozdział16.WksiędzeDe pro pha nis no va tio ni bus). Potemnesto-
riusztwierdził,żecałyKościółzbłądził,któryzanieuczonymi,takbowiem
mówił,ibłędnyminauczycielamipostępuje,jakWincentyzlerynuoznajmił.
apóźniejobrazoburcygłosili,żeKościółczczącobrazydługoiwielewohyd-
nymbłędziesięobracał,coSiódmySobórprzekazałwczynnościszóstej.

BożeDonatyściirogacjaniewzgardzilipowagąKościołaKatolickiego
nietylkogłosem,leczjednakwsamejrzeczy,pisałaugustynwlistach:48Ad
Vin cen tium, 50Ad Bo ni fa cium, 161Ad Ho no ra tum, chociaż często gdzie
indziej. ażebymwszystkichniewspominał,wkońculuterposzedłzaswoim
Wiklifem,żeKościółzarównowinnych,jakiwtymbłądzi,rzekł,iżpodjedną
postaciąwbrewprawuchrystusa[213] komunięrozdajeświeckim.alekiedyś
dodał,jeślicochlaeusmówiprawdę,żebłądziłzarazodpoczątku,bowbrew
Pawłowi(Dz15)uważał,iżprawoiuczynkisąkoniecznedozbawienia.(Dz
15,28-29,gdzieprzepisanezostało,iżkoniecznejestpowstrzymaćsięodkrwi
ioddławionych).

Krótko:wszystkimbłędnowiercomtojestwrodzone,gdywidzą,iżpowaga
Kościołaichprzytłacza,alboniąwzgardzić,albonasiebieprzenieśćrzeczywi-
stośćinazwęKościoła,iprzeczyćbyonbyłwtych,wktórychjestrzeczy-
wiście. Jedno i drugie z nich, ponieważ obaw jedno i to samowpadają,
błędnowiercywieluuzasadnieniamiusiłująwmówić.

(Pierw sze uza sad nie nie). Pierwszejesttegorodzaju:Samarcykapłanaaron
iinnizludu,czywyżsi,czyniżsi,cielcaodlanegouwielbiliiofiarowalimu
ofiaryzapokojneicałopalenia(Wj32,1-6),Kościółchrystusabędziewięc



mógłwtensamsposóbwielbićrzeźbyiobrazy.Jeżelibędzietoczynił,jak
czyni,zbłądziłbezwątpieniawwierzeireligiijaknajohydniej.

(Dru gie uza sad nie nie). znowu:KościółwczasachizajaszaiJeremiasza
upadłwczcijedynegoprawdziwegoBoga,cóżwięcniepozwala,byiteraz
błądziłwczciBogajednegoiprawdziwego?Kościółmianowiciejesttensam
iwtejsprawienieznajdziesiężadnejróżnicyludunowegoistarego.cozaś
jestpodstawątegodowodzenia,uważają,iżukazująnajjaśniejszymiświadec-
twamitychproroków.

Pierwszyznichmówi:Po znał wół pa na swe go i osioł żłób pa na swe go, 
a Izra el mnie nie po znał (iz1,3)...Od sto py no gi aż do wierz choł ka gło wy nie
ma w nim zdro wia (iz1,6).adrugirzecze:Tak się za wsty dził dom Izra el ski,
oni i kró lo wie ich, ksią żę ta i ka pła ni i pro ro cy ich, któ rzy mó wią drew nu: Tyś
jest oj ciec mój, a ka mie nio wi: Tyś mnie uro dził (Jr2,26-27).aniecodalej:Co
się ze mną pra wem spie rać chce cie? Wszy scy ście mnie opu ści li, mó wi Pan (Jr
2,29).również:Prze bie gnij cie dro gi Je ru za lem, a szu kaj cie, czy znaj dzie cie
mę ża czy nią ce go sąd i szu ka ją ce go praw dy, a bę dę mu mi ło ściw (Jr5,1).A jam
rzekł: Mo że ubo dzy są i głu pi, nie zna ją dro gi Pań skiej, są du Bo ga swego. 
A tak pój dę do przed niej szych, bo oni po zna li dro gę Pań ską. A oto ci jesz cze
wię cej spo łem zła ma li jarz mo (Jr5,4-5)...caływięcKościółwtedybłądził.

(Trze cie uza sad nie nie). PozatymKościołanietrzebapokazywaćpalcem;
bezżadnejwidzialnejpostacimożeistniećwukryciu.Próżnojednakbędziesz
wyglądałsąduonim,któryczymjest,cał- [214] kowicieniewiesz.Przeko-
nująotym,ponieważwnarodzieŻydowskimKościółbyłtakczęstoznie-
kształcony,żeżadnajegopostaćnieistniała.Jakabowiempostaćuważamy,
żewidniała,gdyeliasz(3Krl19,14)opłakiwał,żeonsamtylkozostał?Jaka,
gdyludówuBabilończyków,Persówiegipcjanrozproszony,bezkapłaństwa,
bezświątyni,bezberła,służyłludomibogomcudzymnaobcejziemi?awięc
poprzyjściuchrystusaKościółzniekształconybędziemógłbyćukrytyitak
przytłoczonywojnami,wzburzeniamiibłędnowierstwami,żewżadnejczęści
niezajaśnieje.

(Czwarte uzasadnienie).azaistewswoimjużwiekuhilary(Ad Auxentium)
raczejwierzyłwKościółukryty,niżwidział.Takbardzoariańskiezmyślenie
wszystkozamieszało.Powiada:Źle was mi łość do ścian chwy ci ła; źle Ko ściół
Bo ży na da chach i do mo stwach czci cie; źle pod tym mia no po ko ju wpro wa -
dza cie. Czyż nie jest pew ne, że w tym wszyst kim An ty chryst bę dzie za sia dał?
(2Tes2,4). Gó ry i la sy i je zio ra i wię zie nia i prze pa ści są mi bez piecz niej sze;
w nich bo wiem pro ro cy, al bo prze by wa ją cy, al bo po grą że ni pro ro ko wa li.

Tymisłowyongrzecznieiskromnieoznajmia,żeKościółchrystusanie
wbiskupach,niewkapłanach,niewświątyniach,niewzgromadzeniuludu,
leczwpobożnychmabyćszukany;którzynaraziezwyczajemprorokówalbo
błąkająsiępopoluimiejscachpustynnych,albowlasachukrycisąwgrotach
ijaskiniachziemi(hbr11,38).

(Pią te uza sad nie nie). cóż,żepodróżnymipapieżamigdydługotrwało
odszczepieństwo,żadnewtymczasieobliczeKościołaniebyłowidoczne?
JawnegozaśKościoła,gdybywiernitegowiekuposzukiwaliiwierzyli,żenie
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innyjest,niżktórywidzianyjestludzkimioczyma,żadnegozaistebyniezna-
leźli.czyzaśwtedyżadnegoniebyło,ponieważbyłukryty?

(Szó ste uza sad nie nie). ajakprzedtemKościółjasnoiwyraźniepromie-
niował,jakimjednaksposobemwiemy,czypotemzawszebędziemiałpraw-
dziwąiwłaściwąpostać?BomianowiciejeśliwminionychwiekachPantak
karciłwystępkiswojegoludu,żedopuścił,iżzniegonajbardziejniedorzecz-
nymikłamstwaminaigrawanosięinajgłębszymiciemnościamigooblewano,
dlaczegonielękamysię,żeKościółchrystusatakżeterazniewidomąnocą
igęstąciemnościątakmożezostaćokrytyioblany,iżżadnejegoprawdziwe
obliczeniezajaśnieje?

JakbyzaśjużniebyłożadnychsądówBożych,bytymsamymrodzajem
pokutydzisiajświatkarał,którymlu- [215] dustaregokiedyśmściłnie-
wdzięczność.Mianowicie,żebypasterzyiowceuderzałosłupieniemiślepotą,
orazzabierałzludzkiegowidokuzewnętrznąznajomośćswojegoKościoła.

Tumianowiciebłędnowiercynatrząsająsięjakbypozałatwieniusprawy
i dziwnymi sposobami wyśmiewają nas, że chlubimy się tymi słowami:
Kościół Pań ski, ko ściół Pań ski, ko ściół to Pań ski jest (Jr7,4).Mówią:Prze-
niesionazostałaSamaria;agdyJerozolimachlubiłasiętkwiącąwzewnętrz-
nychwidokachświątynią,obrzędami,kapłaństwem,sakramentami,pismami;
ionatakżezostałaprzeniesiona.

TakcozdarzyłosięzKościołemWschodnim,tosamomożeizachodniemu,
żejegopostaćalbopójdziezdymem,albocałkowiciesięukryje.czyktośzaś
uwiarygodnił,żenaszegrzechysąlżejszeniżich,albożeBógnieprzyuważy
nastakjakich?

zwłaszcza,żeapostoł(2Tes2,3)jasnoprzepowiada,iżprzyjdziewKo-
ścieleodstępstwo,którezaisteniemożeprzyjść,gdybędzieistniałaprawdzi-
watwarzipostaćKościoła.Jakazaśonabędziewtymczasie,októrymPan
mówi:Ale czyż Syn czło wie czy przy szedł szy, znaj dzie jesz cze wia rę na zie mi?
(Łk 18,8). Jaka, powiadam, będzie, gdy ustanie Ofia ra i ofia ro wa nie? 
(Dn9,27). Jakawreszcie, gdy jakpisze Jan,Dym ze stud ni za ćmi słoń ce 
i po wie trze? (ap9,2).Stądnicinnegoniewynika,niżżeKościółtakbardzo
wtymnaszymokresiezostaniezaćmiony,bytylkowciemnościachmógłbyć
znaleziony.PocozaśchronimyzewnętrzneobliczeiblaskKościoła,skoro:
Wszyst ka chwa ła cór ki kró lew skiej we wnątrz? (Ps44,14).ajeżeliKościół
będzieniewidzialnyiukryty,niezbadanyteżiniepewnybędziedowód,który
wziętyzostaniezjegopowagi.

(Siód me uza sad nie nie). PrócztegoKościółstanowitylkoliczbaprzeznaczo-
nych,samemuzaśBoguznanajestliczbawybranych,któramabyćumieszczo-
na w niebiańskiej szczęśliwości; Kościół więc jest dla nas całkiem skryty
inieznany.Pierwsze tozdanie,wktórym tkwicała trudność,polecaprzede
wszystkimświadectwoaugustyna(Con tra Do na ti stas, księgapiąta,rozdział17),
wyraźnymisłowamitwierdzącego,żewyłącznieliczbaprzeznaczonych,którzy
wukryciusą,wewnątrz,jest:Ogro dem za mknię tym, zdro jem za pie czętowa nym,
stud nią wód ży wych, sa dem z owo ca mi ja błek (Pnp4,12-13.15).niktzaśzwier-
nychniewątpi,żewszystkieteprzymiotysąściśleKościołachrystusa.
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[216] leczzaisteniemożnawątpić,chociażnieaugustyntakwykłada,że
wogro dzie za mknię tym orazzdro ju za pie czę to wa nym, nieinnychsiępojmuje,
niżtych,októrychnapisano:Moc no stoi fun da ment Bo ży, ma ją cy tę pie częć:
Zna Pan tych, któ rzy są je go (2Tm2,19).Dowodzitegorównieżaugustyn
(księga piąta, rozdział 18), stąd że Piotr nazwał arkę typem Kościoła,
wktórym:Osiem dusz oca la ło przez wo dę (1P3,20). awięctylkoci,którzy
sązachowani,należyuważać,iżsąwewnątrzarki.Bochrystusniejestgłową
innegoKościoła,tylkotego,któregojestzbawicielem,iktóryPrzy spo sa bia
sa me mu so bie chwa leb ny, jakmówiapostołwliściedoefezjan5,27.ciwięc,
którzyanizbawieni,anichwalebniniebędą,niesączęściamitegoKościoła,
któregochrystusjestgłową.

następnie,KościółpowstajezdzieciBożych,jakożeKościółniejestmatką
innych,aletych,którychojcemjestBóg.Tezaświadomo,iżprawdziwiesą
dziećmiBożymi,któremająotrzymaćojcowskiedziedzictwo.Powiada:Je śli
dzieć mi, to i dzie dzi ca mi; dzie dzi ca mi Bo ży mi, a współ dzie dzi ca mi Chry stu -
so wy mi (rz8,17).

również:owczarniachrystusowaskładasięwyłączniezowiecchrystusa.
aowcamichrystusasątylkote,októrychsampowiedział:Owce mo je słucha -
ją gło su mo je go. Ja im da ję ży wot wiecz ny i nie zgi ną na wie ki (J10,28).

WreszcieJanewangelistaojakichś,którzyzdawałosię,żewyszlizKościo-
ła,chociażwrzeczysamejnigdywKościeleniebyli,rzecze:Z nas wy szli, ale
nie by li z nas, bo gdy by z nas by li, to by li by z na mi wy trwa li (1J2,19).niesą
więczKościoła,jeżelinietrwająwprzyjętejłasce.itenurywek,ponieważ
byłpodręką,augustynwksiędzeDe cor rec tio ne et gra tia, rozdział9,(cic,
De cre tum, częśćii,Cau sa 33,zagadnienie3De pe ni ten tia, dystynkcja4,roz-
dział8:Si ex bo no;a.friedberg1(1955)1230-1232),orazDe bo no per se ve -
ran tiae, rozdział8,pojmujeoprzeznaczonych,idącmianowiciezahieroni-
memwDia lo gus ad ver sus Lu ci fe ria nos.

(Ósme uza sad nie nie). DotegoprawdziwyKościółchrystusatrzeba,bybył
doskonałyinieskazitelny.Wszy stek jest pięk ny i nie ma w nim zma zy (zobacz:
Pnp 4,7). i znowu: Jed na jest go łę bi ca mo ja, do sko na ła mo ja (Pnp 6,8).
iapostołrównieżopisałgojako:Nie ma ją cy zma zy ani zmarszcz ki (ef5,27).
aizajaszrzecze:Bo nie przej dzie wię cej przez cię nie obrze za niec i nie czy sty
(iz52,1).UważaćzaśzanieskazitelnyKościół,któregowszystkieczłonkimają
wielenieczystości, jakpuste jest ibajeczne?ŻadnegowięcKościoła tego
rodzajuobecnieniema.Żetylkowtymczasieist- [217] niałwydajesię,kiedy
prawdziwieprzezJanazostałonapisane:Kto kol wiek grze szy, nie po znał go.
Kto kol wiek na ro dził się z Bo ga, grze chu nie czy ni; i nie mo że grze szyć, gdyż 
z Bo ga na ro dzo ny jest. Prze to da ją się po znać sy no wie Bo ży i sy no wie dia -
belscy (1J3,6.9-10).

a jeśli konieczne jest, by wszyscy, którzy są członkami społeczności
kościelnejżylibezgrzechuizmazy,albozaisteżadnychniema,albosąukry-
ci,nieznaninam.apostołwydajesiętotwierdzić,gdyodróżniającKościół
chrystusaodSynagogi,opisujegoniejakopodpadającypodzmysłyidoty-
kalny,leczduchowyinietykalny,składającysięmianowiciezsamychdosko-
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nałychiprzeznaczonych:Bo nie przy szli ście do do ty kal nej gó ry, pło ną cej
ogniem, ale do gó ry Sy jon i do mia sta ży ją ce go Bo ga, nie bie skie go Je ru za lem,
Ko ścio ła pier wo rod nych, któ rzy spi sa ni są w nie bie, i do du chów spra wie dli -
wych, któ rzy osią gnę li już do sko na łość (hbr1,18.22-23).

(Dzie wią te uza sad nie nie). Dodaj,żewierniobowiązanisąwierzyćwKo-
ściółniebylejaki,leczświęty.awświętymzgromadzeniutylkoświętychsię
pojmuje. rzecze: Sy no wie mą dro ści są zgro ma dze niem spra wie dli wych
(Syr3,1).ajeżelipokażeszkilkuludzi,zktórychchoćbyjedenbyłniespra-
wiedliwy,błędniepowiesz,żeonisąsprawiedliwi.Wtensamsposóbjeżeli
zdziesięciumężówjedenbysiedział,chociażpozostalibybiegli,kłamstwem
jest,żedziesięciubiegnie.

Jestjeszczeinnypowódtejrzeczybardzoporywczy,żejeśliźlisączłon-
kamiKościoła,będątakżeczłonkamichrystusa.aniewątpliwiesączłonkami
diabła.DlategocisamibędązarazemobywatelamiJerozolimyiBabilonii,
azarazemczłonkamichrystusaidiabła.cóżbardziejodtegoniedorzecznego
możnapowiedzieć,albowymyślić?chyba,żemożejest:To wa rzy stwo światłu
z ciem no ścią, zgo da Chry stu so wi z Be lia lem (2Kor6,14-15).zpewnością
członkijednegociałaniemogąbyćsobiewzajemprzeciwne:Prze ciw ko złemu
jest do bro, a prze ciw ko śmier ci ży wot, tak i prze ciw ko mę żo wi spra wie dli wemu
grzesz nik (Syr33,15),jakpowiedziałMędrzec,przetosprawiedliwyigrzesz-
nikniesączłonkamikościelnegociała.

nauczateżarystoteles(De ani ma, księgadruga,tekst9),autormyślenia
najpoważniejszy,któremutakżeŚwiętyTomaszprzytakuje,żemartweczłonki
nieinaczejsączłonkaminiżte,któresąmalowaneirzeźbione;grzesznikwięc,
ponieważjestmartwy,niejestprawdziwieiściśleczłonkiemKościoła,lecz
wieloznacznieipozornie.

Pozatym:Wie lu jed nym cia łem je ste śmy, jakwPierwszymliściedoKo-
ryntian(10,17)[218] apostołprzekazał;wiadomozaś,jakcyprianwnikli-
wiedowodziMagnusowi(list6,pierwszejksięgi),żechlebzrobionyjestprzez
połączeniewieluziaren;grzesznicywięc,którzysąplewami,jakniewchodzą
wskładchleba,takiciałaKościoła.Tocoaugustynjasnopotwierdzainatak
wielumiejscach,żeniedasięwątpićojegozdaniu,żetenmiałsilnyistały
pogląd.Wdrugiej bowiemksiędzeCon tra Pe ti lia num, (rozdział ostatni),
powiada:Nie na le ży są dzić, że źli są w cie le Chry stu sa, któ rym jest Ko ściół,
cho ciaż cie le śnie by wa ją uczest ni ka mi je go sa kra men tów.

WdrugiejtakżeksiędzeCon tra Cre sco nium, (rozdział21),rzecze:Kto
duchem prze wrot nym wy da je się być we wnątrz, gdy jest ze wnątrz, przez sa me -
go Chry stu sa już jest osą dzo ny. aniżej:Na wet bez wie dzy Ko ścio ła, dla złe go
i spla mio ne go su mie nia, po tę pie ni przez Chry stu sa już nie są w cie le Chry stu -
sa, któ rym jest Ko ściół, bo Chry stus nie mo że mieć po tę pio nych człon ków. Dla -
te go i oni chrzczą po za Ko ścio łem. Niech te go zgo ła nie bę dzie, by mia no wi cie
wszyst kie te po two ry za li cza no do człon ków je dy nej tej go łę bi cy. Mówizaśbez
wątpieniaowiernychgrzesznikach,jakjasnowidaćzprzesłanekiwniosków.
TakżewksiędzeDe uni ta te Ec c le siae, (rozdział12)twierdzi,żeźliniesą
poczytywanizabędącychwKościele.
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równieżwczwartejksiędzeCon tra Do na tum, (rozdział3),orazwksiędze
szóstejwyraźnie takżestwierdza,żektórzydziałająwbrewprzykazaniom
chrystusa,nieprzynależądotegoKościoła,którychrystusoczyszczaobmy-
ciemwodą,októrymnapisano:Jed na jest go łę bi ca mo ja (Pnp6,8).awksię-
dzesiódmej,(rozdział51),powiada,żeźlinienależądobudowydomu,którym
jestKościółinieinaczejsąwdomu,niżmówisię,żeplewajestwzbożu.lecz
iwtejsamejksiędze,(rozdziały49i50),mówi,żecyprianwEpi sto la ad
Magnum, jestnietylkoautoremlecziporęczycielemtegozdania.Poręczaje
zaś tymproroczymświadectwem:Któ ry czy ni, iż jed no myśl nie miesz ka ją 
w do mu. Którzywięcniemająanijednejduszy,anijednegosercawPanu,
ciwKościele,któryjestdomemBoga,wżadensposóbniemiesz ka ją.

ahieronim, (In Epi sto lam ad Ephe sios, rozdział 5), powiada: Ko ściół
Chrystu sa nie ma pla my ani zmarszcz ki. Ktowięcjestgrzesznikiemijakimśbru-
demsplamiony,niemożebyćzwany:„zKościoła”chrystusowego.Możliwe
jestzaś,bygrzesznik[219] pobiegłdolekarzaiwyleczonebyłyjegoranyistał
się„zKościoła”,któryjestciałemchrystusa.ajeżeliKościół,któregopowa-
dzeoddajemycześć,koniecznejest,bybyłświęty,adlategoskładałsiętylko
zpobożnychisprawiedliwych,nadalnigdyniebędziestanowiłpewnejwiary
wTeologii,dopókinieudowodnipewnymwskazaniem,żejestświęty.czego
wżadensposóbniemoże,Bóg bo wiem sam zna ser ca sy nów ludz kich (2Krn6,30).

(Dzie sią te uza sad nie nie). Pytająnas także,dlaczegowoceniekościoła
jesteśmyobłąkani,skorochrystusoznaczyłgoniewątpliwymznamieniem.
rzecze:Jam jest Pa sterz do bry i znam mo je i zna ją mnie mo je. Owce mo je
słu cha ją gło su me go, a ja je znam, i idą za mną (J10,14.27).Ktowięcniesłu-
chagłosuchrystusa,tennienależydoowczarnichrystusowej,astądniejest
zaisteczęściąchrystusowegoKościoła.

(Je de na ste uza sad nie nie). Prócztego,jeżeliKościółstanowiąrazemdobrzy
iźli,zjakiegopowodudlagarstkisprawiedliwychnazywasięświęty?ztego
samego,anawetowielewiększego,dlanieprawychnazywałbysięnieprawy.
DlategocałkiemtasamawspólnotabyłabyiKościołemchrystusowymiSy-
nagogąSzatana.awięctylkodobrzystanowiąKościółchrystusowy.Dlatego
jestonniewidzialnydlaludzi,adotegozamałoznany,iżbyjegoświadectwo
sprawiałopewnąiprzebadanąwiarę.

(Dwu na ste uza sad nie nie). PonadtoistniejądwaKościoły:GreckiiŁaciń-
ski.Któremuznichnależywierzyć,niedość,jakmówią,jestjasne.zwykło
sięodpowiadać,żeGrecysąodszczepieńcami,dlategounichKościółprze-
padł.Jakimprawem?PonieważodstępującodrzymskiegoPapieża,utracili
przywilejnazwyKościoła.cóżwięc?czyżnieowielebardziejtracąci,którzy
odchrystusa,prawdziwejgłowyKościołaodpadają?

nadto,przednarodzeniemchrystusajedenbyłKościółwszystkichprzod-
ków,aniebyłojednakwnimjednegopasterzaalbokierownika.awięcnie
odjednegoPapieżazależynazwaiprawdaKościoła.BędziewięcKościół
Grecki,chociażniebędziesłuchałBiskuparzymskiego.Poktóregomiano-
wicieśmiercimimowszystkojestjedenKościół,ionjest:Fi la rem, i utwier -
dze niem praw dy (1Tm3,15).
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awięcprawdaijednośćKościołanieztegojestpowodu.leczjeżelima
jednegoPana,jednąwiaręchrystusa,jedenchrzest;jeżeliuznajejednegoSyna,
czcijednegoDucha,jednegoBogai[220] ojcawszystkichprzyjmuje,jest
jednymKościołemchrystusowym.Tymibowiemznamionamiokreślaapostoł
jedenKościółchrystusa(ef4,4-5).Brakwięcprzyczyny,dlaczegoGrecy,
uktórychtowszystkoistnieje,wśródktórychwielutakżejestdobrychmężów,
niestanowilibyKościołachrystusowego.zuchwalewięcKościółŁaciński
wosądziewiaryprzywłaszczasobiemianoKościołaKatolickiego.Dlatego,
jeżeliniemyślitegosamegozGreckim,brakmupowagiKościołaPowszech-
nego,iniejesteśmyobowiązanitakczcićjegosądu,jakgdybyprawdziwiebył
katolicki.

(Trzy na ste uza sad nie nie). PrócztegoKościółdlategozwiesiękatolicki,
ponieważpowszystkichludach,pocałymświeciejestrozlany,jakaugustyn
ujawniłwdrugiejksiędzeCon tra Pe ti lia num, (rozdział38);ionsamjesttym,
którywiążenasikrępujeswoimsądem,ponieważten,anieinnypoleciły
namPismaŚwięte,jaknawielumiejscachtenżeaugustynukazuje(Con tra
Pe ti lia num, księgadruga;Con tra Cre sco nium, księga3;De uni ta te Ec c le siae,
księgajedyna;Epi sto lae, 48,50i161).awięcKościół,któryobecnieistnieje,
jeżeliostatecznieistnieje,niemapewnejpowagi,jakożekatolicki,toznaczy
powszechny,byćprzestał.

(Czter na ste uza sad nie nie). PonadtozezdaniaKościołapowszechnegonie
możnawziąćżadnegowogóledowodu.Wjakibowiemsposóbznajdziemy
myślwszystkichwiernychwzagadnieniuwiary?Próżnowięc jest chcieć
zKościołaKatolickiegowyprowadzić dowód.Może ktoś by powiedział:
PasterzeprzedstawiająKościółijaknajbardziejsąsamymKościołem;ich
przetomyślbadaćwystarczy,bozupełniejednajestmyślKościoła.

leczwczasachizajaszabyłjedenKościółwJerozolimie,opasterzachzaś
takmówi:Stró że je go śle pi wszy scy, nie zna ją cy wszy scy, psy nie me, szcze kać
nie mo gą ce, któ rzy wi dzą pró żne rze czy, śpią i sen ne wi dze nia mi łu ją. Sa mi
pa ste rze nie mie li wy ro zu mie nia, wszy scy na swą dro gę się zwró ci li, od naj -
wy ższe go aż do ostat nie go (iz56,10-11).

KościółtrwałtakżewczasachJeremiasza;posłuchajmy,comówiopaste-
rzach:Ja koż mó wi cie: „Mą drzy je ste śmy, i za kon Pań ski jest u nas”? Za praw -
dę pió ro kłam li we pi sa rzy uczy ni ło kłam stwo. Zaw sty dzi li się mą drzy,
prze stra sze ni i poj ma ni są, bo sło wo Pań skie po rzu ci li i żad nej mą dro ści 
w nich nie masz. ... Od naj mniej sze go aż do naj więk sze go wszy scy za ła kom -
stwem idą, od pro ro ka aż do ka pła na wszy scy czy nią kłam stwo (Jr8,8-10).

Dlaczegozgodnieztązasa- [221] dąnieprzedstawiaKościołatych400
proroków,którzywszyscykłamaliachabowi?(3Krl22,6-28).leczKościół
prawdziwy,toznaczyktórzykolwiekwśródludubylipobożni,stalipostronie
Micheasza.zpewnością,jeślirzecztaksięma,obrazKościołaprzedstawia-
libyprorocy ikapłani,gdyprzeciwJeremiaszowiwszyscycodo jednego
zaistedufniesięrzucali,żeniemożesięstać,byzgi nął za kon od ka pła na, ani
ra da od mą dre go, ani sło wo od pro ro ka (Jr18,18).Przeciwkowszystkim
zaśposłanyjestJeremiasz,abyodBogaogłosił,żestaniesię,iżzakonzginie

171PowagaKościoła



odkapłana,radaodmądregoisłowoodproroka.ajeżelikapłaniipasterze
stanowiąKościółBoży,któregoświadectwonależyczcić,wynikastąd,żeobcy
byliKościołowiBożemu,ponieważznimnawetwalczyli.

Wizraeluzaisteeliasza,Micheaszaipodobnych;wJudziezaśizajasza,
Jeremiaszaipozostałychtegomiana,którychswegoczasukapłani,pasterze
iprorocynietylkozesiebiewyobcowali,lecznawetzłowieszczymisłowami
przeklęli.Jeżelitonależyuważaćzaniedorzeczneiniezbożne,bymniepowie-
działnawetgłupie,niechpozostanie,żekapłaniipasterzeniebylikościołem
Boga,leczniezbożnymsprzysiężeniemprzeciwkoBoguiwspólnotąnajgor-
szychludzi,odktórychnależałoodpaśćzmową.

Skorowięcpasterzetakżeterazmogąbyćpodobnidodawnych,zaisteani
nieprzedstawiająKościołachrystusowego,anizichsądudogmatówwiary
sięniedowodzi.ajeżeliKościółBożyskładasięzpasterzyibiskupów,gdzie
wogólejestKościół,zktóregopapiestwasobórBazylejskizrzuciłeugeniusza,
podstawiającnajegomiejsceamadeusza?Gdyżsobórcodotyczyobrzędów
zewnętrznychbyłprawowityinieprzezjednegotylkopapieża,leczprzez
dwóchzapowiedziany.eugeniuszzostałtampotępionyzaodszczepieństwo,
powstanie,upór,zcałągromadąkardynałówibiskupów,którzybylisoborowi
przeciwni.zzespołutychodszczepieńców,powstańców,upartych,wyszło
cokolwiekpotembyłoPapieży,Kardynałów,Biskupów,opatów,Kapłanów.

KtórejwięcstronienadajesięmianoKościoła?czyzaprzeczymy,żebył
PowszechnymSoborem,ten,któryuświęconyzostałprzezprzewodniczącego
legataStolicyrzymskiej?czywyznamy,żeeugeniuszjestodszczepieńcem
zcałąswądrużyną,przezktórąwszyscynastępującybiskupi [222] uświęceni
zostali?albowięcpasterze,nawetzebraninaSoborzePowszechnym,nie
przedstawiająKościołaBożego,alboilukolwiekichjest,przezbłędnowier-
cówiodszczepieńcówwyświęcenizostali.

Tychzwłaszczadowodzeńnadużywająluteranie.Bo,cododajeKalwin,
dwasąsymboleKościoła:szczeregłoszeniesłowaipraweudzielaniesakramen-
tów;wzespolezaśkatolikówzamiastposługisłowapanujenaukastopiona
zkłamstw,namiejsceWieczerzyPańskiejweszłoszpetneświętokradztwo,
publicznespotkaniawświątyniachsąszkołamibałwochwalstwainiezbożno-
ści;dlategoprawdziwegoirzeczywistegoKościołachrystusowegounasnie
ma,leczzgubneiświętokradzkiesprzysiężenieSzatana.Ponieważtonieroz-
tropnie,szpetnieizłorzeczniesięzarzuca,nietrzebategoobecnieprzedkładać.

RozdziałII.

CooznaczawyrazKościół.

Jazaśpójdędalejizrobięto,couważam,żetrzebanapoczątku,zarównowe
wszystkichrozprawach,jakbardziejjeszczewtej;abycotojest,oczymjestroz-

prawa,wyjaśnić,żebymowaniemusiaławłóczyćsięibłąkać,gdybyci,którzysię
zesobąniezgadzają,niepojmowali,żetożsamejestto,ocochodzi.

KsięgaiV172



Ec c le sia (Kościół)więcjestnazwąGrecką,ijeżelisłowosłowemoddasz,
poŁaciniezwiesięCo nvo ca tio (zwołanie),czyżewszystkichdosiebiewoła,
jakzdałosięJuliuszowi(iulianusPomerius,wDecretum, rozdział5,apud Baruch,
księga3,rozdział1)irabanowi(De in sti tu tio ne cle ri co rum, rozdział1),czy
żejacykolwiekwnimsięschodzą,ciniewłasnymizasługamiisprawiedliwo-
ścią,leczprzezBożąłaskęiwołaniesięschodzą.Boufam,żeitaetymologia
nazwyczytelnikomsięspodoba.

PawełmianowiciepiszącdoKościołarzymskiego,powiada:Wszyst kim,
któ rzy są w Rzy mie, z po wo ła nia świę tym (rz1,7).awPierwszymliściedo
Koryntianrzecze:Ko ścio ło wi Bo że mu, któ ry jest w Ko ryn cie, z po wo ła nia
świę tym (1Kor1,2). aniecodalej:Wier ny Bóg, przez któ re go we zwa ni je ste -
ście do to wa rzy stwa Sy na je go, Je zu sa Chry stu sa (1Kor1,9).Skorototowa-
rzystwo bez wątpienia jest Kościołem chrystusa, którzy sobie tę nazwę
przywłaszczają,ciniechpatrzą,czyzwyczajembłędnowiercówniekłamią,
żeKościółjestunich.

alenaznaczeniunazwyniebędęsięzatrzymywał,Kościółzpewnością
jestzwołaniem;stądEc c le sia stes (Kohelet)zwołujący.achociażogólnie
wyrazutegoużywasięokażdymzgromadzeniu,czyniezbożnych,[223] czy
pobożnych,niewiernychczywiernych, (WPsalmach:ec c le sia sanc to rum 
et ec c le sia ma li gnan tium), townowymTestamencie,nailepamięciąprzebiec
mogę, nigdzie zgromadzenie niewiernych nie zostało nazwane Ec c le sia
(Kościół).

Tozaistezastosowanietakbardzouchrześcijansięumocniło,żeobecnie
wżadnejmnogościnieuznająnazwyEc c le sia (Kościół),tylkowtej,która
wzrosłazwiaryipowołania.Jestzaśec c le sia (kościół)isamymmiejscem,
doktóregomnogośćnapływa,iściślesamąmnogością.obutychrzeczyprzy-
kładysąwPiśmieŚwiętymbardzoliczne.(Pwt23,1-8;Jdt6,3.21;1Kor11,3-
34;lb20,1;ef1,22-23).

TejzaśróżnicymiędzySynagogąaKościołemprzestrzegaliświęcipisa-
rze,żeludówprawdziwyzwanybyłzarównoKościołemjakSynagogą;lecz
luduchrześcijańskiegoaniPismoŚwięte,aniżadenprawyautornigdynie
nazwałSynagogą.Tozaśstałosięprzyczyną,alboodróżnieniaoburzeczypo-
spolitych,albożemiędzyzgromadzeniem,któreoznaczaSynagoga,azwoła-
niem,któreoznaczaKościół, jest różnica.Bocon gre ga ri (gromadzić się)
zwykłyzwierzęta,stądmówimy:gre ges (stada),właśnienieludzileczbydła
izwierząt;natomiastzwołujesięzwykletylkoludzi.Takbardzochrystusowy
KościółprzekraczaSynagogę.(augustyn,In Psal mum 77; Bedaw5rozdziale
doizydoraósmejksięgiEty mo lo giae, rozdział8).

a chociaż niekiedy wspólnota aniołów i ludzi zwana jest Kościołem
(ef 1,22; 5,23-32), czasem zaśKrólestwemniebieskim, które składa się
z ludzi, którzy już osiągnęli oraz będących jeszczew drodze,my jednak
obecnieniemamyzamiarurozprawiania,jaktylkooKościelewalczącym,
toznaczyowspólnociewiernychwdrodze.iniejestkonieczneukazywaćte
znaczeniawyrazówużywającprzykładów,skorozachodząwszędzieiwPiśmie
ŚwiętymiwksięgachwszystkichŚwiętychpisarzy.
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rzeczywiściezaś,jakpojmowaćniewiernych,jeszczenieochrzczonych,
wwyrażeniu:Kościółchrystusa,sprzecznejestnietylkozprawdą,lecznawet
zogólnymprzekonaniem,taktrzebaustalić,żebłędnowiercyniesączęściami
Kościoła.Jesttozaistewspólnewszystkimteologom,nietylkotym,którzy
świeżopisali,lecztakżetym,którzysamądawnościąuważanisązabardzo
szlachetnych.Świadcząotymcyprian(Księga1,list3,Ad Cor ne lium oraz6,
Ad Ma gnum), augustyn(cic,De cre ta les, Księga5,Tytuł7:De ha ere ti cis,
rozdział 3: Fir mis si me, a. friedberg 2(1955)778), Grzegorz (Mo ra lia,
księga12, rozdział15), idwaSobory:laterański(cic,De cre ta les, Tytuł1:
De Sum ma Tri ni ta te, rozdział1:Fir mi ter, a.friedberg2(1955)5-6),oraz
florencki.

SłuszniewięcPapieżMikołajokreśla,żeKościółjestzbioremkatolików
(cic, De cre tum, część iii, De con se cra tio ne, Dystynkcja i, rozdział 8;
a.friedberg1(1955)1296).zpewnością,którzysilniejKościółodgraniczają,
ciniewahająsię,żeskładasiętylkozliczbywiernych;którzyzaśłagodniej,
[224] cijednaknieodważająsięnazywaćludźmiKościołatych,którychnie
widzą,żesąkatolikami.niedorzecznejestbowiemtwierdzić,żecisączęścia-
miKościołachrystusowego,którzyniesączęściamiKościołaKatolickiego.

(Za rzut). leczPapież,takżebłędnowierca,dopókiprzezKościółniezosta-
nie zdjęty, skoro zawsze zachowuje swoją powagę, będzie jeszcze głową
Kościoła;błędnowiercyprzetozaliczanibędądoczęściKościoła.również
apostoł,gdypowiedział:Hy me ne usz i Fi let, któ rzy od pa dli od praw dy, i wy -
wra ca ją wia rę nie któ rych (2Tm2,17-18),dodał:W wiel kim do mu nie tyl ko są
na czy nia zło te i srebr ne, ale też drew nia ne i gli nia ne, jed ne na chwa łę, a in ne
na ze lży wość (2Tm2,20).Tymisłowy,jakrzeczeaugustyn(De bap ti smo,
księgatrzecia,rozdziałostatni;księgaczwarta,rozdział12),oznajmia,żeci
także,którzyzbłądziliwwierze, sąwwielkimdomu,mianowicieniejako
naczynianachwałę,leczjakonaczynianazelżywość.zdanietorównieżcał-
kowiciepotwierdzaświadectwemcypriana(Księga4,list2Ad An to nia num).

(Od po wiedź). alebośpieszącymdorozwiązaniatego,coprzyrzekliśmy,
nieradzisięwytrząsaćwszystkichkamyków,któreprzeszkadzająwdrodze.
PocobowiemwtymmiejscumamyrozważaćczyPapieżmógłbybyćbłęd-
nowiercą?Pocoznowuto,czyjednocześniepopadającwbłędnowierstwo,
przestajebyćgłowąKościoła?ajednoidrugietrzebabyłowyjaśnićodpie-
rającpierwszeuzasadnienie.Tonienależyanidonaszejzwięzłości,anido
zamierzonegodzieła.ajeżelicośotychsprawachtrzebabędziepowiedzieć,
nainnymmiejscudogodniejzostaniepowiedziane.itozagadnieniewyjaśni-
mywłaśniewksiędzeszóstej;otamtymzaśnaszKajetandługoiszerokoroz-
prawiałwksiędzeO po wa dze Pa pie ża i So bo ru.

Żebyśmyjednakniezdawalisięuciekać,przerażenitrudnościątegouza-
sadnienia,należyzrozumieć,żemożnamówićodwojakimKościelePopierw-
szetym,którystanowizgromadzeniewszystkichwiernychodpoczątkuświata
ażdokońca,którymtosposobemmówioKościeleŚwiętyTomasz,wczęści
trzeciej,zagadnienie8,artykuł3;iciwszyscy,którzymówią,żejesttoten
Kościół,którybyłwludzieŻydowskimpodprawemMojżeszaiwludziach
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pobożnychongiśpodprawemnaturalnym.WtymznaczeniuKatechumeni
sąjaknajbardziejprawdziwymiczłonkamiKościoła.Boniesakramentchrztu
gowydziela,leczwiara,któraludBożywszechczasówodwspólnotniewier-
nychodróżniała.następniemówisięiotymKościele,któryw[225] imię
chrystusaprzezchrzest jestgromadzony,który jest i sakramentemwiary,
iwłaściwieczyniczłonkamiiczęściamiKościoła,orazKościółchrystusaod
Synagogiwyodrębnia.

TegoKościołanawetKatechumeniniesączęściami,aciwszyscyczęścia-
misą,którzymającharakterchrztuchrystusowego,chybażepobłędnowier-
stwiezostaliwycięcipublicznymsądemKościoła.Jakdługobowiemktośjest
sługąrzeczypospolitejorazdziałajejpowagąiwładzą,takdługojejczęścią
możeipowinienbyćnazywany.

WtymwięcznaczeniujakKościół,toznaczyrzeczpospolitachrześci-
jańska,niesamątylkowiarąjeststanowiona,lecztakżezewnętrznymsakra-
mentemchrztu;takjejczęściodłączanietylkowewnętrznaniewiara,lecz
odszczepieństwoizewnętrznegosądurozdział.Przetojeżeliwowymrozgra-
niczeniuMikołajaKościółbranyjesttymdrugimsposobem,trzebazwaćwier-
nyminieodwiarychrystusowej,leczodsakramentuwiary.aleotymwięcej
wostatnimrozdzialetejksięgi.

nanastępnezaśdowodzenie takodpowiadam. Jeżeliapostoł te słowa
odniósłdohymeneuszaifileta,nieodnosiłsiędotegoczasu,wktórymjuż
wyszli zewspólnego domuprzez osobiste odszczepieństwo, lecz do tego
raczej,wktórymprzezprzyjętąwiaręichrzestmieścilisięwwielkimdomu.
Jesttozdanieaugustyna,wtychwszystkichmiejscach,któreprzytoczyliśmy.
chociażzpowoducypriana,któregopowagamówiiżgoprzynagla,wyznaje,
żenawetbłędnowiercywjakiśsposóbsąwwielkimdomu,zpowodutych
samychsakramentów,którychudzielającschodząsięzKościołem.

augustynzaiste,jakpowiedziałem,niechętnietododał,bochętnieidzieza
tympierwszym.Jazaś,bymrzekłtakjakmyślę,niepojmuję,jakipowódmiał
augustyn,bysłowacyprianabrałwtymznaczeniu,którezaistewydajemi
sięobcemyśleniucypriana,jaknieboobcejestnaturzeziemi.albowiem,bym
opuścił,żewurywkachniecowyżejprzezemnieprzytoczonychsamcyprian
błędnowiercówjasnowykluczazKościoła,zpewnościąwliściedoantonia-
na,któregoświadectwaaugustynużywa,nietylkonieodchodziodtegopo-
glądu,leczjeszczebardziejotwarciegopotwierdza,mówiąc:Co zaś ty czy
oso by No wa cja na, wiedz, że nie po win ni śmy być zdzi wie ni, [226] po nie waż
uczy ze wnątrz. Kto kol wiek to jest i ja ki kol wiek jest, Chrze ści ja ni nem nie jest,
kto nie jest w Ko ście le Chry stu sa.

nieinnypowódmiałcyprian,przeczeniachrztubłędnowierców,jaktylko,
żejegowieczystymimocnymzdaniembyło,iżonisąichrzczązewnątrz
Kościoła.Wsłowachzaś,któreaugustynprzytacza,niczegoinnegocyprian
nieoznajmia,niżbyzuchwalstwoipychęnowacjan,którzymyśleli,żemogą
czynićto,conawetapostołomniezostałodozwolone,jakkąkolodpszenicy
odróżnili, plewy od zboża oddzielili, awyrzuciwszy naczynia drewniane
igliniane,dobralizłoteisrebrne.Gdzieprzeznaczyniadrewnianeigliniane
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cyprianbrałnietych,którychmowapełzałajakrak,leczwprosttych,których
nazwałkąkolemiplewą,toznaczyułomnychinierozwiniętych,którzybłądzą
wtymcomocneidoskonałe,azawszesąwKościeleprzemieszani.Których
nowacjanie, ponieważ znieść nie mogli, niepomni pokory i łagodności,
zKościołaprzedczasemwyrzucićusiłowali.chociażnaczyniadrewniane
iglinianeodnosićdosamychnieprawych,coczynicyprian,nietylkodla
augustyna,leczdlamnietakżejestmałouzasadnione.

Myślwięcapostołajestjasna.Skorobowiempowiedział:Któ rzy od pa dli
od praw dy (2Tm2,18),byniewszyscyuznanibylizaułomnych,adlatego
byśmysięlękaliowiarę,dodał:Ale moc no stoi fun da ment Bo ży (2Tm2,19).
Ponieważzaśktośmożebyzapytał,dlaczegoBógwswoimKościelejednych
mamocnych, innychsłabych;cierpi to, żeci stoją, tamciodpadają; temu
apostołodpowiada:W wiel kim do mu nie tyl ko są na czy nia zło te i srebr ne, 
ale też drew nia ne i gli nia ne (2Tm2,20).

Jestiinnepojmowanietegoświadectwaapostoła,zktóregorównowy-
pływająbłędyManichejczyków,Pelagian,Katarów,Donatystów,Begardów
i Beginek (cic,Cle men ti nae, księga 5, tytuł 3De ha ere ti cis, rozdział 3
Ad nostrum, a.friedberg2(1955)1183-1184),wktórebyćmożehymeneusz
ifiletpopadli.niejestbowiemprawdopodobne,żeonitakżewpadliwto
pojmowanie,byzmyślali,iżzmartwychwstanieciałjużsiędokonało.

lecz ponieważ przesiąknięci błędnym przekonaniem o świętości bez-
względnejtwierdzili,żeżyciewśmiertelnymcielepodobnejesttemu,które
będąmielisprawiedliwizaniołami,nieśmiertelnipozmartwychwstaniu,obce
mianowiciewszelkiejułomności[227] iniedoskonałości;dlategonaczynie
wybrane,apostoł,powiada,iżtwierdzili,żezmartwychwstaniejużsiędoko-
nało.ichwięcpusteimarnezdaniePawełkrótkoodpieramówiąc:Ale moc no
stoi fun da ment Bo ży (2Tm2,19).Tesłowa, jeśli jasięniemylę,mają to
znaczenie:WybraniewiernychjestzestronyBogapewnezaisteiniezmienne.
nazywajebowiempodwaliną,ponieważjestpierwszympoczątkiemzbawie-
nialudzkiego.Bo któ rych prze zna czył, tych też i we zwał: a któ rych we zwał,
tych też uspra wie dli wił: a któ rych uspra wie dli wił, tych też i uwiel bił (rz8,30).
MocnawięcstoiBożapodwalina,mająctenznak:Po znał Pan, któ rzy są je go.

Wybórmianowicienasz,namsamymjestciemnyinieznany,samegoBoga
wiedzą,jakbyjakimśoznaczeniemopieczętowany,zamknięty,bystądunas
niepewnybyłiskryty,auBogastałyimocny.leczponieważzbawienienasze
zależyrównieżodnaszejwolnejwoli,niktzwyboruBożegoniepowinien
sobieobiecywaćsprawiedliwościpewnejitrwałej;niktnadętyzmysłemciała
swegogłosićreligiianiołówwcieleśmiertelnym;niktbezgrzesznościicnoty
bezwzględnej w każdym punkcie sobie przywłaszczać; nikt obcowania
pozostałychwiernychodrzucać,wktórychwidzi,żejeszczejestcośludzkie-
go.Tozaśjest,cododaje,mówiąc:Niech od stę pu je od nie spra wie dli wo ści
(2Tm2,19) i usil nie się sta ra przez do bre uczyn ki za pew nić so bie we zwa nie
swo je (2P1,10),inieufawyłącznieswojejczystości,bynielękałsię,żemoże
zbrukać się i splamić nieprawością. (zobacz: ireneusz, księga pierwsza,
rozdział2).
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Wkońcuniechpojmie,żewwielkimdomusąnietylkonaczyniazłote
isrebrne,leczdrewnianeigliniane.iniektóremianowicienachwałę,innezaś
nazelżywość.itak,gdyzauważy,żeniektórenaczyniasięrozbiły,niechje
naprawiiutrwaliwedługswejmocy,baczącnasiebie,bysnadźisamsięnie
rozbił.ajeżeliwydajesięsobienaczyniemkuchwale,niechcierpliwieznosi
naczyniakuzelżywości,izichobrzydzenianiechzwielkiegodomunieodcho-
dzi.Bonaczyniateniezaszczytneiniechwalebne,jakwolnąwoląobróciłysię
kuzelżywości,taktąsamąwolnościąbędąmogłyobrócićsiękuzaszczytowi.

Stądnietylkotouzasadnieniejestzniweczone,lecztakżewiadomo,iż
wtymzakresienajbardziejchodzioto,czyKościółstanowizbiórwszystkich
wiernych[228] imocnych,isłabych,isprawiedliwych,inieprawych.Jeżeli
tojasnoikrótkozrobiliśmy,nieżalbędzienamnaszejpracy,aczytelnikowi
jegotrudu.

RozdziałIII.

Kimsąciwierni,zktórychprawdziwieiściśleKościółsięskłada.

zauważyliśmyzapewne,żewocenieczęściskładowychKościoła,byłytrzy
błędy.Pierwszybyłtych,którzysądzili,żeKościółniemaczęścitam,

gdzie niema rzetelnej czystości i nieskażoności życia.Tacybyli niegdyś
Katarowieici,którzyprzystąpilidoichobłędu,Donatyści,(augustyn:księga
trzeciaCon tra Par me nia num, rozdział2).Dziśspośródluteranówsąana-
baptyści,którzyzPelagianamichcącałkiemdoskonałejsprawiedliwościtakże
wtymśmiertelnymżyciuwiernych.zKataramiiDonatystaminieznoszą
wKościeleżadnejsłabości.

Byli inni, którzy samymprzeznaczonymdochwały przyznalimiejsce
wKościele.GłównymiautoramitegobłęduznalezionoJanaWiklifaiJana
husa,potępionychnaSoborzeKonstancjańskim.(Sesja15).

ostatnisądzili,żedoKościołanależąsamiprawi,nieprawizaśżadnym
sposobem.Topojakichśdawnychtwierdząobecnieniewszyscyluteranie,
leczktórzywśródnichsąuważanizanajszlachetniejszych.

aleniemazamiarutudokładniepowtarzaćtego,coprzeciwkotymbłędom
przezkatolikówbyłoroztrząsane.Sumarycznieprzetoprzytoczymydowody,
którymikażdyzosobnasięodpiera.

Pierwszywięcbłądodpierasięprzedewszystkimświadectwami,którymi
ongiśodparci zostaliPelagianie iDonatyści. (augustyn:Con tra Fau stum
Milevi ta num, rozdział6,7i8).Je śli mó wi my, że grze chu nie ma my, sa mi siebie
zwo dzi my, a praw dy w nas nie ma (1J1,8).również:Od puść nam na sze winy
(Mt6,12),której tomodlitwychrystusnauczyłswoichapostołów,którzy
mianowicie byli częściami Kościoła. Także: Wszy scy bo wiem we wie lu
rzeczach upa da my (Jk 3,2). Też: Ka żdy naj wy ższy ka płan z lu dzi wzię ty, 
dla lu dzi po sta wio ny by wa w tym, co do Bo ga na le ży, aby ofia ro wał da ry i ofia -
ry za grze chy. I że by umiał być wy ro zu mia ły dla nie świa do mych i błą dzą cych,
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po nie waż i on sam ob ło żo ny jest sła bo ścią. I dla te go jak za lud, tak i za samego
sie bie po wi nien ofia ro wać za grze chy (hbr5,1).

również:Nie wchodź w sąd ze słu gą two im, al bo wiem nie uspra wie dli wi
się przed to bą ża den ży ją cy (Ps142,2).Także:Nie ma czło wie ka, któ ry by nie
grze szył (3Krl8,46).Też:[229] Któż mo że mó wić: Czy ste jest ser ce mo je,
jestem wol ny od grze chu? (Prz20,9).oraz:Nie ma bo wiem spra wie dli we go
na zie mi, któ ry czy nił by do brze, a nie grze szył (Koh7,21).itympodobne,które
zhioba(9,2i14,16-17)orazDaniela(9,4-19)zwykłosięprzytaczać.

Gdybywięctrzebabyło,abyKościółnawetwposzczególnychczłonkach
odwszelkiejwprostplamyiwinybyłwolny,żadnegozaisteKościołanaziemi
byniebyło,ponieważnigdyniemanikogoześmiertelnych,jakdowodzą
powyższeświadectwa,którypodkażdymwzględembyłbydoskonałyinie-
skażony.

Pozatym,KefasbezwątpieniabyłczęściąKościoła,byłfilaremKościoła,
ajednakapostoł(Ga2,11-14)woczymusięsprzeciwił,bobyłnagannyinie
postępowałprostowedługprawdyewangelii.awięcnietrzeba,byczłonki
Kościołabyłytakbardzoczyste,bywnichżadnaplama,żadnaskazanie
istniała.DotegoapostołwTesaloniczanachuznawałKościół(2Tes1,1);
wśródnichzaś,tychżesamych,opisałniektórychpostępującychniespokojnie
idziałającychlekkomyślnie;tychuczyniemiećzaobcychinieprzyjaciół,
aleupominaćjakbraci(2Tes3,2-15).Bractwowięcispołecznośćchrystusa
majakichśbraciitowarzyszyniedoskonałych.

nacowięcej?czyżapostołnietwierdzi,żewKościelesądzieciinieroz-
winięci?Powiada:Ja ko ma lut kim w Chry stu sie da łem wam mle ko za na pój,
nie po karm. (1Kor3,1-2).iznowu:A te go, co sła by jest we wie rze, przyj -
mujcie (rz14,1)...atoco?I on prze zna czył nie któ rych na Apo sto łów, a nie -
któ rych na pro ro ków, a in nych na ewan ge li stów, a in nych jesz cze na pa ste rzy
i dok to rów, dla wy do sko na le nia świę tych, ku ro bo cie po słu gi wa nia, ku bu do -
wa niu cia ła Chry stu so we go, do pó ki wszy scy się nie zej dzie my w jed no ści wiary
i po zna nia Sy na Bo że go, ja ko mąż do sko na ły, w mie rze peł ne go wzro stu dojrza -
ło ści Chry stu so wej, aby śmy już nie by li dzieć mi chwie ją cy mi się. ... Ale przez
wszyst ko roz ra sta li się, rzecze,w te go, któ ry jest gło wą, w Chry stu sa, z któ re -
go ca łe cia ło zło żo ne i złą czo ne, przez wszyst kie spo je nia wza jem ne go wspo -
ma ga nia, we dle spo so bu dzia ła nia od po wied nie go mie rze ka żde go człon ka,
po mna ża się i ro śnie ku zbu do wa niu sa me go sie bie w mi ło ści (ef4,11-16).
awięcniewszystkieczłonkiKościołasąpodkażdymwzględemdokonane,
pełnewszystkichswoichliczbiczęści.

lecz niepotrzebne będzie dłużej obracać sięw odpieraniu tego błędu,
zwłaszczagdyaugustyn,(wksiędzeDe per fec tio ne iu sti tiae, księdzedrugiej
Ad ver sus Io vi nia num, Epi sto la ad Cte si phon tem, księdzepierwszejidrugiej
Ad ver sum Pe la gia nos), orazhieronim niemalw tej samej dziedzinie jak
najpilniejpracowali.Przejdźmywięcdopozostałych.

Drugienadtobłędnowierstwoprzeznaszychprzodkówzostałoobalone
jakopierwsze,ponieważcikoniecznymwęzłemzłączeni są z innym, jak
najbardziejzaraźliwym,natymsamymSoborzepotępionym(SobórKonstan-
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cjański,sesja15):Jeżelipapieżjestprzewidzianynapotępienie,niemawła-
dzynadwiernymi,chybamożeod[230] cesarza.Także:niktbezobjawienia
niemożerozumnieosobietwierdzić,żejestgłowąKościołapartykularnego.
Także: obecna sprawiedliwość i łaska nie czyni nikogo, albo członkiem
chrystusa,alboKościoła.Także:przeznaczeni,nawetniewierni,zawszesą
członkamichrystusa iKościoła.Dlatego Paweł nigdy nie był członkiem
diabła,aJudaszchrystusa.

Wszystkotojestjawniefałszyweiwierzekatolickiejporywczoopórstawia.
rzeczpospolitachrystusabyłabyniemądrzeustanowiona,jeżeliwładzaurzę-
dówwniejbyłabyoblanatakimiciemnościami,iżżadnemuwprostzwier-
nychbynie jaśniała.Gdybybowiemwszyscywierniwątpili, czyPapież,
biskupi,kapłaniipozostalisłudzyKościołasąprzeznaczeniczynie,trzebaby
równieżwątpili,czyichpostanowieniamiisądamisązwiązani.Takstaniesię,
żewszystkiedogmatyKościołaiSoborówbędąwątpliwe,awszystkieprawa
słabeibezsiłyzdatnejdopowściągania.cozaśmożnagłupiejpowiedzieć,
niżżeobywatelwogóleniemożepoznać,którzysąurzędnikamijegomiasta?
Którzywięctakmyślą,ciskorogłupimczyniąautorachrześcijańskiejrze-
czypospolitej,obalająwszelkieuchwały,nakazy,postanowienia,iodpodstaw
wszelkąwładzęKościoła.onautychzaistetrzeba,bychwiałasięipadła,
dlaktórychbyłaskryta,niepewnaisłaba.

inietrzebadowodówwyprowadzonychzrozumu,byskarcićnierozumny,
nie powiempogląd lecz obłęd, skoro do jego odparcia są jak najbardziej
widoczneświadectwaPisma.Powiada:Wy je ste ście świa tło ścią świa ta. Nie
mo że się ukryć mia sto na gó rze osa dzo ne; ani za pa la ją świe cę i kła dą ją pod
ko rzec (Mt5,14-15)...Także:A je śli by ich nie usłu chał, po wiedz Ko ścio ło wi;
a je śli by Ko ścio ła nie usłu chał (Mt18,17)...Koniecznejestwięc,byKościół
byłjawnyiznanywiernym.

chrystusrównieżpouczył,żedoKrólestwaniebieskiegoisłużbyjego
należytakżetensługa,który,ponieważniezlitowałsięnadswoimwspółsługą,
oddanyzostałkatom(Mt18,23-34).awięcwsłużbiechrystusa,którąjest
Kościół,niesamitylkoprzeznaczenisięzawierają.Także:Po dob ne jest króle -
stwo nie bie skie kró lo wi, któ ry spra wił go dy ma łżeń skie sy no wi swe mu...
naktórewszedłtakżeten,któryzostałwyrzuconywciemnościzewnętrzne
(Mt22,2).Też:Po dob ne bę dzie kró le stwo nie bie skie dzie się ciu pan nom... 
A pięć z nich by ło głu- [231] pich, a pięć mą drych. niemówi,żepięćjest
podobnych,leczdziesięć.ajednakpięciuznichbramazostałazamknięta.
również,żeKościółjestzmieszanyzprzeznaczonychdozbawieniaiprzewi-
dzianychnapotępienie,dowodzitaprzypowieśćchrystusa,wktórejprzyrów-
nany jest do niewodu (Mt 13,47-49), w którym zgromadzone są ryby
wszelkiegorodzajuiniesąprzebierane,dopókinabrzegniezostanąwycią-
gnięte,gdzieaniołowiewyłączązłychzpośrodkasprawiedliwychiwrzucąich
wpiecognisty.

To samo ukazuje ta też przypowieść (Mt 13,24-30), w której mowa,
żeKościółjestpodobnydoroli,obsianejdobrymnasieniem,aprzezpod-
stępnieprzyjaciela zachwaszczonejkąkolem,zktóregonie jestplewiona,
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ażżniwozostaniezwiezionenaklepisko,wtedynależyzebraćkąkolizwią-
zaćwsnopkikuspaleniu.aponieważwszystkośledzimy,Kościółjesttym
klepiskiem, na którym tak zebrana jest pszenica, bykryła się podplewą,
ażopałkąisitemoczyszczona,wkońcuwgumniejestskładana,plewyzaś
płonąogniemnieugaszonym.(augustyn:Con tra Par me nia num, przypowieść
tęwspanialewyjaśnia).

Prócztegodowodzito,żeniezprzewidzenia,leczzobecnejsprawiedli-
wościnazywasię:ludBoży,miasto,służba.Wy, co ście nie gdyś by li nie lu dem,
a te raz lu dem Bo żym (1P2,10).Takżeto:Wów czas by li ście bez Chry stu sa,
od da le ni od spo łecz no ści Izra ela, ob cy te sta men tom ... Już zaś nie je ste ście
ob cy mi i przy chod nia mi, ale je ste ście współ o by wa te la mi świę tych i do mow ni -
ka mi Bo ga...(ef2,12.19).Bojeślitakniejest,szczęśliwyisprawiedliwyjest
każdy,ktojestprzeznaczonydochwały,takżewtedy,kiedyjestnędznyinie-
zbożny.awięcnieodprzewidzenia,leczodobecnejsprawiedliwościjesteśmy
nazywani.

Powiada:Dał im moc, aby się sta li sy na mi Bo ży mi (J 1,12).Którym?
czytym,którychprzewidział,żeuwierzą?nie,leczktórzywierząwjegoimię.
również:Nie gdyś bo wiem by li ście ciem no ścią, lecz te raz świa tło ścią w Panu;
jak dzie ci świa tło ści po stę puj cie (ef5,8).Także:Czy nie wie cie, że cia ła wasze
są człon ka mi Chry stu so wy mi? Czyż więc mam brać człon ki Chry stu so we, aby
je czy nić człon ka mi nie rząd ni cy? (1Kor6,15).Też:Kto czy ni spra wie dli wość,
spra wie dli wy jest... Kto czy ni grzech z dia bła jest... Przez to da ją się po znać
sy no wie Bo ży i sy no wie dia bel scy (1J3,7-8.10;zobacz:orygenes,In Io an -
nem, rozdział8,tom21).Też:Wszy scy my jed nym cia łem je ste śmy w Chry stu sie,
a ka żdy z osob na je ste śmy człon ka mi jed ni dru gich (rz12,5).czymwżaden
sposóbniejesteśmy,jaktylkowedługobecnejsprawiedliwości.Też:W jed -
nym Du chu wszy scy my w jed no cia ło zo sta li śmy ochrzcze ni (1Kor12,13).
Przezchrzestwięc,anieprzezłaskęprzeznaczenia,przechodzimywciało
chrystusa.alenaod- [232] parcietegobłędudośćdużopowiedzieliśmy.

Jużtrzecieiostatnieodeprzyjmy.Tocoprzedewszystkimcałkiemtesame
przypowieściewangeliispełniają,którychprzedtemużyliśmy.zktórychtego
samego dowodzą:cyprianEpi sto la 3, księga3orazEpi sto la 2, księga4),
hieronim (Ad ver sus Lu ci fe ria nos), augustyn (Con tra Pe ti lia num, księga
trzecia,rozdział2,3,9,12i28;Con tra Par me nia num, księgapierwsza,roz-
dział2orazksięga3rozdział4i5;De uni ta te Ec c le siae, rozdziały13,15i16;
Con tra Do na ti stas, pozestawieniu,rozdziały4i6).narolibowiemPańskiej
wśródkwitnącychupraw,łopiany,ostyidzikiepanująowsy.naklepiskuplewy
przykrywajązboże.Wsiecizawartesąrybyidobreizłe,wwielkimdomusą
naczyniadrewnianeigliniane,chwalebneizelżywe.Wkrólestwieniebieskim
zpannamimądrymisągłupie.Wsłużbiechrystusaznajdujesięniegodziwy
sługa;nietylkoten,którywspółsłudzeodmówiłmiłosierdzia(Mt18,23-35),
lecztakżeten,któryustanowionynadsłużbą,gdyPanzwlekał,odrzuciłdawną
bojaźń,zacząłbićsługiisłużące,jeść,pićiupijaćsię(Łk12,45-48).

cóż?czynieczytaliśmywapokalipsie(2,1-3,22)okościołach,których
aniołówisługiBógwzywadopokutyzapopełnionywystępek?czyapostoł
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doGalatów(1,1-3;3,1-29)nienazywakościołamitakżetych,błędemznie-
prawionych,któresamgani?WśródKoryntianniejedenbyłrodzajgrzechu,
leczwieleinielekkiebyłybłędy,leczwystępki(1Kor1,10-4,21).ajednak
apostołichnietylkozaKościół,leczświętąspołecznośćchrystusa,uznaje
igłosi(1Kor1,1-9).JeżeliwśródKoryntiantrwaKościół;gdziekipiąspory,
podziały,współzawodnictwo,gdziepanująkłótnieiniesnaski,gdziesprzyja
sięzbrodni,cosamympoganombyłobybezecne;gdzielżysięimięPawła,
któregojakojcaczcićpowinni;gdziedaryBożesłużąpróżności,aniemiłości;
gdzieniektórzyzmartwychwstanieumarłychzażartmają;gdziebardzowiele
dziejesięniestosownieinieporządnie;ktoośmielasięwyrywaćnazwęKościo-
łatym,którymnawetdziesiątejczęścitychwystępkówniemożnazarzucić?
ci,którzyztakimuporemsrożąsięnadobecnymiKościołami,cóżpytam
uczynilibyGalatomiKoryntianom,nieopuszczającymtylkoewangelii?

MawięcKościółswoichcielesnych,którzyniepowinnibyćprzezuducho-
wionychopuszczeni,napominaapostoł(Ga6,1-10).Maswoichchorychinie-
mocnych,którymlekarzedająprzygotowaneprzezchrystusalekisakramen-
talne.Dlatychmianowicie,którzysąwewnątrz,przygotowanyjestsakrament
pokuty.Próżnoon[233] byłbywKościele,gdybyniebyłownimżadnych
grzeszników.

a luteranie ponieważ chcą wyśmiać sądy Kościoła, by nie musieli
przyznać,żenieprawimająwładzękościelną,przeczą,żeonisączęściami
Kościoła;zmyślająsobiedlategoKościół,któregożadenzludziujrzećnie
może,jakożemieszkawciemnościachniedostępnych,Kościół,któregoja
napewnoniepojmuję.Wstydziłbymsiępowiedzieć,żeniepojmuję,gdyby
pojmowalici,którzygobronią.leczoniwoląowijaćizaciemniaćto,coprzez
chrystusa umieszczone zostało w jasnym świetle, by nie wydawało się,
żeodstąpiliodjednościKościołaKatolickiego.

niemazaśżadnegobezpieczeństwajedności,jakmówiaugustyn(Con tra
Par me nia num, księgatrzecia,rozdział4),niżwKościele,który:Nie mo że się
ukryć, na gó rze le żą cy (zobacz:Mt5,14);idlategokoniecznejest,byznany
byłwszystkimczęściomświata.Słusznieteżrzekłtensamaugustyn(Ad Vin -
cen tium Epi sco pum, 48):gdzieKościółniejestwidoczny,zaisteichrystusnie
możebyćwidoczny,któryprzezKościółnietylkoludziom,leczKsię stwom 
i mo com na nie bio sach (ef3,10)jestznany.

DlanaswięcKościółjestświecą,postawionąnaświeczniku,którąwidzą
wszyscy,którzysąwdomu(Mt5,15).Takibyłzaistedlaantiocheńczyków,
gdydlaskończeniasporuwstąpilidoJerozolimy(Dz15,1-35).Takiprzepisał
Pan,gdyrzekł:Po wiedz Ko ścio ło wi (Mt18,17)!inaczejcomajączynićci,
którymKościółjestskryty,gdypopadnąwciężkiesporyoprawoireligię?
czyciąglewisiećducheminiestaćnażadnymstałymmiejscu?Wszystko
mianowicie będzie niepewne, jeżeli Kościół jest u samych pobożnych.
WjakimbowiemsądzieKościoła,tenprzeciwkomuwyrokjestwypowiadany,
dowiesię,żesędziowieniesąpobożni.

Dlatego,którzyograniczająKościółtylkoliczbąsprawiedliwych,ciskoro
złympasterzomKościoła odbierająwszelkąwładzę, osłabiają siły sądów
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kościelnychiniemogąmiećżadnychpewnychdogmatówKościoła.agdyby
chrystusniepojmował,żezłymijegoKościoła,nieczęścibylejakie,lecz
kiedyśnawetpierwszorzędnebędą,nigdyzpewnościąbynienapomniał:
Na sto li cy Mo jże szo wej za sie dli dok to ro wie i fa ry ze usze; wszyst ko te dy, 
co kol wiek wam roz ka żą, za cho wuj cie i czyń cie, ale we dług uczyn ków ich nie
czyń cie (Mt23,2-3).

acoPaweł?Powiada:A od sza fa rzów wresz cie te go tyl ko się tu żą da, 
żeby ka żdy z nich zna le zio ny był wier ny. Ale dla mnie naj mniej sza to rzecz,
żebym był są dzo ny przez was (1Kor4,2-3).agdybykoniecznebyłydobre
oby- [234] czaje,byktośmógłbyćczęściąizarządcąKościoła,zaistenieza
najmniejsząrzeczuznawałbyapostoł,bybyłprzezludzisądzony,bopostrze-
gałby,żetegorodzajusądłączysięzupadkiemwładzyapostolskiej.Terazzaś
widząc,żedowładzyszafarzaniejestkonieczneto,czegoniektórzyKoryn-
tianiewymagali,rzecze:Dla mnie naj mniej sza to rzecz (1Kor4,3) itd.

Już zaś jak wielkie i jak porywcze skrupuły, jak wielkie zamieszanie
ipowikłanie,samymnawetduszomszafarzybynarzucono,jeśliprzezgrzech
bylibyzupełniewyobcowanizKościoła,anadtotracilibycałąwładzękościel-
ną?Dobrzewięcdodajeapostoł:Lecz na wet i sam sie bie nie są dzę (1Kor4,3)
itd.ludzkichzaśsądówjakalekkomyślność,gdybyodcnotyduchazależały
częściiurzędyKościoła?Dlategododał:A za tem nie sądź cie przed cza sem...
(1Kor4,5).JakwielezaśwKościelewidzielibyśmyodszczepieństw,gdyby
jedendrugiemumówił:Ty nie je steś z Ko ścio ła, po nie waż je steś zły: ja je stem
z Ko ścio ła, po nie waż je stem do bry? Podczasgdyteżkogobytenpotępiał,
tamten by go bronił; jak wielkie byłoby tworzywo sporów i niesnasek?
Wspaniale przetoapostoł zamyka: A do te go uży łem za przy kład sie bie 
i Apol la, by nie na dy mać się za kimś, je den prze ciw dru gie mu (1Kor4,6).

niechwięcpozostanie,żenazwaKościołaobejmujewszystkichwiernych,
prawychinieprawych.cowtymrozdzialewzięliśmydowyjaśnienia.

RozdziałIV.

JakajestpowagaKościołaKatolickiegowdogmaciewiary.

onazwieKościołazostałopowiedzianeto,coprzeznasominiętebyćani
niemogło,aniniepowinno,ponieważzdawałosiękonieczne.Terazprzy-

stąpmydosamejrzeczy,którajestwrękach,iwykażmy,żepowagaKościoła
takwielemasiłdosprawianiawiary,iżdostarczateologomnajmocniejszych
dowodów.

zanimtouczynię,przypomniećnależy,iżKościółniejesttylkosamym
zgromadzeniemkatolików,któreprzezchrzestchrystusowipodałoswojeimię,
ipoświęconezostałojakoosobnainowarzeczpospolita,aletakżesamiwładcy
iprzełożenikościelni,wktórychmianowiciepowagatejżerzeczypospolitej
głów- [235] nieprzebywa.czegomyniewymyślamyświeżympoglądem,
ani nie przynosimy bez świadectw Pisma Świętego. Przesławne jest to
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arystotelesa(Ethi ca, księgadziewiąta,rozdział9):... pań stwem naj bar dziej
jest to, co jest w nim wła dzą zwierzch nią. Stądbowiemto,cowładcyirządcy
państwaczyniąimyślą,tomówisię,żeczyniimyślipaństwo.

Przykłademtegowrzeczachświętychjest:Ze bra li się te dy wszy scy star si
izra el scy z ksią żę ta mi po ko leń i prze ło że ni do mów sy nów izra el skich do Króla
Sa lo mo na w Je ru za lem (3Krl8,1).aniżej:I ob ró cił król ob li cze swe i bło go -
sła wił wszyst kie mu zgro ma dze niu izra el skie mu, bo wszyst ko zgro ma dze nie
izra el skie sta ło (3Krl8,14).Tojesttakżepodobnetemu:Przy szedł Mo jżesz, 
i zwoław szy star szych lu du, przed ło żył im wszyst kie sło wa, któ re Pan roz ka -
zał. I od po wie dział wszy stek lud po spo łu: Wszyst ko, co Pan rzekł, uczy ni my!
(Wj19,7-8).

niemawięcpowodu,dlaczegowiernimielibyobawiaćsięwyrazuKościół
wtymznaczeniu,cozwykliczynićbłędnowiercyznienawiściwładzykościel-
nej,którąchrystuschciał,bybyłaniewludzie,leczukapłanówipasterzy
Kościoła; jakw innymmiejscu i czasie, jeśli będziemożliwość, zostanie
wyjaśnione.TerazzwyczajemSzkołyrzeczcałą,którajestnagłówkiemtej
księgi,czteremawnioskamizałatwimy.

(Pierw szy wnio sek). WiaraKościołaniemożeustać.

Przez wiarę bowiem jest oblubienicą chrystusową, jak jest napisane:
I po ślu bię cię so bie w wie rze (oz2,20).agdybyzabrakłoKościołowiwiary,
małżeństwooblubieńcaioblubienicyrozpadłobysię,ichjednakzwiązekjest
nierozwiązalnyiwieczny.rzecze:I po ślu bię cię so bie na wie ki (oz2,19).
Powiada:Poj ma łam go i nie pusz czę (Pnp3,4).aznowuonmówi:A oto ja
jestem z wa mi po wszyst kie dni aż do skoń cze nia świa ta (Mt28,20).

Tymświadectwemnadowódtegoposługujesięleon(list14i69)doaugu-
styiTeodora.DowodzibowiemJuliuszwswoichdekretach tymświadectwem
Psalmów:Okrą żcie Sy jon i obejdź cie go ... że ta ki jest Bóg, Bóg nasz na wieki
i na wie ki wie ków; on na mi bę dzie rzą dził na wie ki (Ps47,13).Ktokolwiek
będzieczytałPsalm,nawetbezmegodowoduzrozumie,żenależygopojmo-
waćoKościelechrystusowym.Tosamorównieżwykazujesięztego:Bę dzie
kró lo wał w do mu Ja ku bo wym na wie ki, a kró le stwu je go nie bę dzie koń ca
(Łk1,32).

JeżeliwięcnawiekiKościółjestrękąchrystusapodtrzymywany,obroną
chrystusazbrojony,mocąchrystusapodpierany,mądrościąchrystusarządzo-
ny,[236] wiarazaistewnimprzetrwa,bezktórejniemanaziemikrólestwa
chrystusowego.

Potwierdzazaśtowyraźneowoproroctwoizajasza:To przy mie rze mo je 
z ni mi, mó wi Pan: Duch mój, któ ry jest na to bie, i sło wa mo je, któ rem po ło żył
w ustach two ich, nie od stą pią od ust two ich i od ust na sie nia twe go i od ust
na sie nia na sie nia twe go, mó wi Pan, od tąd i aż na wie ki (iz59,21).Temuito
jestpodobne:Za war łem przy mie rze z wy bra ny mi mo imi, przy sią głem Da wi -
do wi, słu dze me mu: na wie ki utwier dzę po tom stwo two je (Ps88,4).również:
Pan ob rał Sy jon, ob rał go na miesz ka nie so bie: to od pocz nie nie mo je na wieki
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wie ków (Ps 131,13-14).a to Jeremiaszowe jest jak najbardziej podobne:
Oto dni przy cho dzą, mó wi Pan (Jr31,38)...

PrócztegoPanopisujeczłowiekamądrego(Mt7,24-25),któryzbudował
domswójnaskale:chrystuswięczałożyłswójdomnaskale.Dlategoani
deszcz,anirzeki,aniwiatryniemogągoobalić.

leczjakpowiadaPaweł:wia rą sto imy (2Kor,1,24),Kościółwięczawsze
będziemiałwiarę.Boinaczejniebędziestał,leczupadnie.cóż?Żewyraź-
nymisłowamiPanobiecujeKościołowiswemutęmocwiary,mówiąc:Na tej
opo ce zbu du ję Ko ściół mój, a bra my pie kiel ne nie prze mo gą go (Mt16,18).
Kościołowiprzetonawetpiekłoniebędziemogłowiaryodebrać.

(Dru gi wnio sek). Kościółniemożemylićsięwwierze.

niektórzybowiemwiecznąwiaręKościoła takwyjaśniają, żepojmują
iżBógjestobecnywKościeleażdokońcaświata,bykiedyśmuprawdziwej
wiaryimiłościniezabrakło.leczjednakprawdopodobniemożenieznać
jakiejśrzeczy,którejmianowicienieznając,Kościółnietraciłbystądwiary.

załóżmy bowiem dla dyskusji, że nie zostało przez Boga objawione,
iż Święta Dziewica była wolna od grzechu pierworodnego. nie szkodzi
bowiemzałożyćzmyślonąrzeczwmiejsceprzykładu,byłatwiejrzeczbyła
pojmowana.chociażprzykładjestprawdziwy,jakpóźniejwykażemy.Mówią
więc,żechociażKościółwierzyłby,żeŚwiętaDziewicazostałabezgrzechu
poczętaiokreśliłto,żeprzezwszystkichmabyćwierzone,jednaknieuważano
by,żetymwyrządziłszkodęwierze.Bochociażbysięmylił,jednakbłądpraw-
dopodobnyiniezawinionyniewykluczyłbywiaryKościoła.

[237] Tegozdania,jeślipowierzchowniespojrzysz,wydajesięGlos sa 
inter li ne aris, takjąbowiemzwą,dotego:A bra my pie kiel ne nie prze mo gą go
(Mt16,18).orazŚwiętyTomaszdo4Księ gi Sen ten cji, dystynkcji6,zagad-
nienia1,artykułu3,izagadnienia2,do3.-iKardynałTorquemada,księga
druga:Sum ma de Ec c le sia, rozdział91. - ialfonsdecastrozamorensis:
De iu sta ha ere ti co rum pu ni tio ne, księga1,rozdział5.

leczwrzeczywistościtowpowyższymzdaniuustaliliśmy,mianowicie
żeKościółzawszebędziemiałwiarę.Prawdziwejestto:ktozaprzeczy?lecz
pozatym,Kościółwwierzeniemożebłądzić,takprzezwiernychmabyć
przyjęte,żecokolwiekKościółutrzymujejakodogmatwiary,jestprawdziwe;
anicniejestfałszywe,wcoonalbowierzy,albouczy,żewierzyćnależy.

Skorobowiemjestciałemchrystusa,jakapostołuczywliściedoefezjan
(5,21-33)zpewnościąprzezswojągłowęjestporuszanyikierowany.Błąd
więcKościołaodnosisiędochrystusajakoautora.Wżadenwięcsposóbnie
możebłądzićwwierze.BoDuchPrawdyjestduszątegociała.rzecze: Jed no
cia ło i je den Duch (ef4,4).askorowDuchuPrawdyKościółdziała,dożadnego
błędu,nawetnieświadomie,zwrócićsięniemoże.

WspaniałąwreszcieobietnicęmaKościół,żenigdygochrystusnieopuści,
leczjegoduchembędzieprowadzonydowszelkiejprawdy.Ja pro sić bę dę
Ojca, a in ne go Po cie szy cie la da wam, aby miesz kał z wa mi na wie ki, Du cha
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praw dy, ... lecz wy po zna cie go, bo u was miesz kać bę dzie (J14,16).apotem:
A Po cie szy ciel Duch Świę ty, któ re go Oj ciec po śle w imię mo je, on was
wszystkie go na uczy i przy po mni wam wszyst ko, co kol wiek bym wam po wie -
dział (J14,26).również:Lecz gdy przyj dzie on Duch praw dy, na uczy was
wszel kiej praw dy (J16,13).

inieumykami,żebłędnowiercyusiłujątendowódwykpićnadwasposoby.
najpierwbowiemmówią,żetegorodzajusłowatrzebarozumiećosamych
tylkoapostołach,apóźniejszychwKościeleniedotyczą.Potemtwierdzą,
żechrystuszłączonyjestnietylkozliczbądwunastu,leczapostołomtakże
każdemu z osobna przyrzekłDucha prawdy. cowięcej, innym podobnie
uczniom, których albo już przyjął, albo którzy później mieli przystąpić.
Bogdybyśmytegorodzajuobietnicetakwyjaśniali,jakobynikomuzchrze-
ścijanniebyłydane,leczrazemKościołowiPowszechnemu;nicinnego,niż
zabralibyśmywszystkimpociechę,którastądniezmiernananichmiałazstą-
pić.leczjednoidrugiezarównowsamejrzeczypochłopskuinieuczenie
[238] jestsklecone.

najpierwbowiem,żesłowatepowinnosięodnosićnietylkodoapostołów,
lecztakżedonastępców,przedewszystkimwidaćztego:Aby miesz kał z wami
na wie ki (J14,16).Podobnetemujestto:A oto ja je stem z wa mi po wszyst kie
dni aż do skoń cze nia świa ta (Mt28,20).ztegoznówtakżewidać:Uświęć ich
w praw dzie: mo wa two ja jest praw dą. Za nich ja po świę cam sa me go sie bie,
aby i oni uświę ce ni by li w praw dzie. A nie tyl ko za ni mi pro szę, ale i za ty mi,
któ rzy przez sło wo ich uwie rzą we mnie (J17,17-20).aobietnicytejizajasz
wydajemisięnietylkowspaniałymwieszczem,lecztłumaczem.rzecze:Duch
mój, któ ry jest w to bie... nie od stą pi od ust two ich i od ust na sie nia twe go...
od tąd i aż na wie ki (iz59,21).

TegowięcDuchaPrawdyobiecałchrystusapostołom,obiecałteżKościo-
łowiponichbędącemu,chybażechcemy,byKościółpośmierciapostołów
przezPanabyłopuszczony:iżebynienależałydoniegoanirady,aniprzyka-
zaniaewangelii.cobowiemPanmówiłapostołom,tomówisię,żetylkoich
dotyczyło,anieprzyszłychponichwKościele.cogłupiejodtegomożna
powiedzieć?

Jużtendrugiunik,jakpustyazarazemśmiesznyjest!Jeżelibowiemchcą,
bytotakogólniebyłopowiedzianewiernym,bystosowałosiędokażdego
zosobna,wynikastąd,żeprzykażdymwiernymjestwiecznyDuchPrawdy,
abygouczyłwszelkiejprawdyiprzypominałmuwszystko,cokolwiekpowie-
dzianezostałowewangeliach.leczniechbędzie!niechwszyscymająDucha
mądrości,umiejętności,światłości,prawdy!czymożemysięspierać,żeto
coprzyznajemyzosobnakażdemuczłonkowi,toprzynależyteżzupełniedo
całegociała?

conatoodpowiadaKalwin,posłuchajmy.rzecze:Cho ciaż to ma ja kiś
pozór praw dy, prze czę jed nak, by by ło praw dą. ogłupiczłowiekuisprzeci-
wiającysięjawnejprawdzie.czyżniewie,żedaryDuchaŚwiętego,które
poszczególnymczłonkomsąrozdzielane,udzielanesąwspólnie?czyoko
widzi,aczłowiekniebardziejwidzi?czyżokoniejestświecąciała?(zobacz:
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Mt6,22;Łk11,34).acobardziejniedorzeczne,niżżeczłonekmożecoś,czego
ciałoniemożezrobić,żeczęśćmato,czegoniemacałość?

Powiada:Ka żde mu z nas da na zo sta ła ła ska we dle mia ry da ru Chry stu so -
we go... I on prze zna czył nie któ rych na Apo sto łów... Dla wy- [239] do sko nale -
nia świę tych, ku ro bo cie po słu gi wa nia, ku bu do wa niu cia ła Chry stu so we go
(ef4,7.11-12).adalej:Że by śmy roz ra sta li się w te go, któ ry jest gło wą w Chry -
stu sa, z któ re go ca łe cia ło zło żo ne i złą czo ne... we dle dzia ła nia w mie rze każde -
go człon ka, po mna ża się i ro śnie ku zbu do wa niu sa me go sie bie w mi ło ści 
(ef4,15-16).członekwięc,ponieważtoczymjest,całegociałajest,niczego
sobienierościwłasnego;leczwszystkownosiwciało,abydziałaniaidosko-
nałościzdawałysiębardziejciałaniżczłonka.

Dlategoniedorzecznejest,żecimianowicie,zktórymiobecniesięrozpra-
wia,pozbawienisątejtroski,którąmiećpowinni.Boniedowodzą,żesłowa
chrystusaniedotycząKościoła,dowodzą,żetycząjednostek;atrzebabyło
odwrotnie,jeżelizamiaremichbyłoosłabićsiłydowodu.

Myzaśponieważwiemy,żeduszajest„aktem”idoskonałościąnajbar-
dziejzaisteciałafizycznegoorganicznego,nadrugimzaśmiejscutakżepo-
szczególnychczłonków,wktórychchociażróżnepowodujeczynności,lecz
wszystkieonesąteżwłasneciałaizpowodusamegociałaczłonkomudzielo-
neznatury;takDuchaprawdynajpierwdociałaKościołaodnosimy,następ-
nie z powodu Kościoła również do poszczególnych części Kościoła, nie
jednakowo,leczwpewnejanalogiiiproporcji:od po wied niej mie rze ka żde go
człon ka (ef4,16).

rzecze:Jed no cia ło i je den duch. Ka żde mu z nas da na zo sta ła ła ska we dle
mia ry da ru Chry stu so we go (ef 4,4.7). Jaka zaś jest ta miara chrystusa?
Powiada:We dług dzia ła nia, od po wied nie go mie rze ka żde go człon ka. (ef4,16).
Duchwięcnaswójsposóbkażdemuobiecanyzostał,bywielkichuczył,uczył
imalutkich. leczmalutkim daje raczejmleko,wielkim pokarm treściwy
(zobacz:1Kor3,1-2).Tymmówiochrystusieitoukrzyżowanym;tamtym
mówiomądrościukrytejwtajemnicy(zobacz:1Kor2,2.7).

leczposzczególnymczłonkomtakobecnyjestDuchPrawdy,żecałemu
ciałunietylkogoniebrak,leczpojmujesię,żejestobecnyciałupierwejibar-
dziejaniżeliczłonkom.atakże,jeśliprawdajestdaremwszystkichczłonków,
wtedybezwątpieniabędzieonaimocniejszaipewniejsza,gdywniejzbiegną
sięwszystkieczłonki.

DlategojeżeliKościółmiałbyjakiśbłądzawiary[240] katolickiejdogmat,
aniDuchchrystusawieczniezwiernymibyniezostawał,aninieuczyłbyich
wszelkiejprawdy.co,jeśliobietnicchrystusanieuważamyzapusteiniewa-
żne,prawdziweiobowiązującebyćniemoże.agdybyKościółwierzyłwfał-
szywydogmatidowierzeniagoprzedkładał,choćbyczyniłtozniewiedzy,
wjakisposóbbyłby:Fi la rem i utwier dze niem praw dy? (1Tm3,15).zpewnością,
jeżeliprawdaopartajestnabarkachKościoła,niemożemujejnigdybrakować,
chybażezabrakłobyKościołowichrystusa,achrystusowisamejprawdy.

Wsumie,jeżeliKościółmógłbysięmylićwzagadnieniuwiary,mógłby
takżeprzyjąćksięgęjakoBoską,którajednakniebyłabyodBoga.Ponieważ
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tasamajestzasadacodojednejksięgi,jakcodokażdegodogmatu.Dlatego
nieważnebyłobydowodzenie:KościółmaewangelięMateuszazakanonicz-
ną,awięcjestkanoniczna.Ponieważbyłobypowiedzianeniezbożnieiniedo-
rzecznie,myraczejmówmy:żewiernisłuszniewierząwKościółKatolicki,
nietylkowtymznaczeniu,żeKościołowiKatolickiemunigdyniezabraknie
wiary,lecztakżewtym,żeniczegoonaniwierzyć,aninauczaćniemoże,
cobyłobyprawdziwejwierzeprzeciwne.

PodstępniezaśiprzewrotniemyślnasząwyjaśniaKalwiniBucer,jako-
byśmywtymznaczeniuprzeczyli,żeKościółmylićsięniemoże,iżufny
właskęiobecnośćDucha,gdziekolwiekchceiść,bezpiecznietakżebezSłowa
idzie.DlategocokolwiekbypozaSłowemBożymwierzył,postanawiał,okre-
ślał,należytomiećnienainnymmiejscu,niżpewnejwyroczniBożej,Wtym
więcmówiąjestróżnica,żemypowagęKościołaumieszczamypozaSłowem
Bożym,aonichcą,bybyłazwiązanazeSłoweminiecierpiąoddzielenia
odniego.

BardzozaśtrudzisięKalwinwzbieraniutychmiejsc,wktórychprorocy,
apostołowie,anawetchrystussamniczegoodsiebieniewnieśli,leczwspo-
minasię,żemówilizustPana.Dowodzi,iżwielesłuszniejKościółjestuczen-
nicąchrystusa,iodjegoustciąglezależy;niczegosamzsiebieniewie,ani
niemyśli,leczstawiakresswejmądrości,gdzieonskończyłmówić.Święcie
bowiemmówizłotousty (Ho mi lia de Sanc to et ad o ran do Spi ri tu): Wie lu
przechwa la się Du chem Świę tym, lecz któ rzy mó wią swo je, fał szy wie nim się
za sła nia ją. Jakchrystusświadczył,żenieodsiebiemówi,takjeślipozaewan-
geliąwimieniuDucha[241] cośsięwtłacza,niewierzmy.chrystuszaiste
ogłasza,żenienależyniczegooczekiwaćzjegoDucha,niżbyoświecałumysły
doprzyjęciaprawdyswojejnauki.rzecze:Duch do pro wa dzi was do wszelkiej
praw dy. lecz jakim sposobem? Przy po mni wam wszyst ko, co tyl ko wam
mówiłem (J14,26).TowszystkoKalwin.

BoBucerpowiedziałwielenawetmniejuczenie,żewtedynależyKościo-
łowiwierzyć,kiedywypowiadasięwedługPismpoprawniepojętych.lecz
gdytomówi,wszystkoczynidwuznaczne,coprzezKościółzostałookreślone.
Jeżelibowiemmożeinaczejwypowiadaćsię,niżwymagaprawidłowopojęte
Pismo,zastrzeżemyzawsze,iżKościółwtymsięmyli,żebłędniePismopoj-
muje.aktobędziesędzią,czyKościółPismowyjaśniaprawidłowo,czynie?

niczegowięcniewnosząci,którzypowagęKościołazakładająniebez-
względnieleczwarunkowo.Jeżelibowiemrzecztaksięma,imnierównież
należywierzyć,kiedybędęwypowiadałsięzgodniezPismemprawidłowo
pojętym.Tobowiemjestwierzyćniemnie,leczPismu.leczbezwzględnie,
aniepodwarunkiemuwierzyłludPanuijegosłudzeMojżeszowi(Wj14,31).
Bezwględnietakżewierzyłyludyprorokomiapostołom.Jakbytozaśbyło,
odmawiaćwiarymówiącymprorokomiapostołomztymzastrzeżeniem,iżźle
słowaBogapojęli?Jakbyrównieżbyło,gdybydodawanebyłototeżzastrze-
żenie:Kłam stwo ty mó wisz, nie po słał cię Pan, Bóg nasz? (Jr43,2).ibardzo
dziwnejest,żetaknicczołaniemająteciemniaki.ilebowiemwkońcupo-
wagibędziewKościele,jeżeliwkażdymdogmacie,prawie,określeniumoże
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byćondwojakowykpiony:żealbowynosiswojąmowę,albojeślitojestmowa
Pana,niedobrzejestpojęta?

leczwracamdoKalwina,którygdymutopowszechnieznaneświadec-
twoPanastanęłonaprzeszkodzie:A je śli by i Ko ścio ła nie usłu chał, niech ci
bę dzie ja ko po ga nin i cel nik (Mt18,17),przyznajewreszcie,żeKościołatrzeba
słuchać,jakożeonnigdyniezgadzasię,jaktylkonaprawdęBoga,niczego
niewypowiada,jaktylkozesłowaPana.natymonstoi,Kościołowinowej
naukiustanawiaćniewolno,iwięcejjakowyrocznięprzekazywać,niżcoBóg
objawiłswymsłowem.

alewśródswoichdziwnieongada,ialbogłupioniewie,albozłośliwie
kłamie,gdymówi,żemyto[242] mamyzawyrocznięwiary,coludziepo-
zszywalibezBożegoobjawienia.Myzaistechcemy,abynaszawiaraniepodziel-
nymwęzłempołączonabyłazesłowemBożym,iżadnejzgodyKościołaufnie
isilnieniepodtrzymujemy,jaktylkooktórejwiadomoisilnymduchempojęto,
żejestodBoga.leczrównieżotymnapewnojesteśmyprzekonani,żePanjest
wieczyścieiciągleobecnyprzyswoimKościeleirządzinimswoimDuchem,
byniczegonieprzekazałjakonaukiwiary,coniebyłotymsamymapostołom
przezBogaprzekazane.Takwszelkieświeckienowinkiwyklinamyiwszystko
towsądzieodrzucamy,czegoapostołowieKościołowinieprzekazali.

awięcnienatym,lecznatamtymraczejzawiasieobracasięzagadnienie,
żeluteranieprzeczą,iżKościółcośotrzymałbezPismaodapostołów.Myna
odwróttwierdzimy,żewieleotrzymał.otejrzeczyitowieleczęstogdzie
indziejmówiliśmy,awielepóźniejpowiemy.chociażwpoprzedniejksiędze
takzupełnieiobficietozagadnieniezostałowyłożone,iżwydajesię,żeniczego
pozatympragnąćnienależy.

Samaprawdamirobotęnarzuciłaorazzmusiłaniecoprzystanąćizatrzy-
maćsię,podczasgdywyjaśniampierwszewnioski.Dlategoprędzejtrzebabiec
donastępnych.

niechwięcbędzie:Trze ci wnio sek. nietylkodawnyKościółniemógł
błądzićwwierze,leczzaisteiKościół,któryterazjest,iktórybędzie,ażdo
skończeniawieków,alboniemoże,alboniebędziemógłbłądzićwwierze.

Wniosektenczęściowozostałwykazanywksiędzedrugiej,rozdzialesiód-
mym,częściowopotwierdzonytym,cojużpowiedzieliśmy,boobietnicechry-
stusaoswejobecności,oDuchuprawdy,owiecznymjegokrólestwie,ociele,
któregomiałstaćsięgłową,koniecznejestbydotyczyłynietylkoKościoła,
którybyłzaczasuapostołów,lecztakżeKościołakatolickiego,którymaistnieć
ażdokońcawieków.Ponieważwyraźnietowynikazdowodów,któredla
wzmocnieniapierwszychwnioskówzostałyzastosowane,próżnezaistejest,
alborobieniezrobionego,jeślitedowodypowtarzamy,albojeślinoweprzed-
kładamy,jakozasadywrzeczyniewątpliwejwcaleniekonieczne.

zpewnością,ktoobecnemuKościołowiusiłujeodmówićDuchaPrawdy,
[243] tenodmówimuwładzywiązaniairozwiązania,odmówisakramentów
ikapłaństwa,anadtowszystkichcharyzmatówDuchaŚwiętego.Takteraz
Kościółchrystusasprowadzonyzostaniedogołejnazwyibędziezmyślonym
wyrazembezrzeczy.leczotrzecimwnioskudotąd.
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Czwar ty wnio sek. nietylkoKościółPowszechny,tojestzgromadzenie
wszystkichwiernychmawiecznegoDuchaPrawdy,leczmajągotakżeprze-
łożeniipasterzeKościoła.

Powiedzieliśmybowiem,żewyrazKościółużywanyjestoludzieBożym
ipasterzachKościoła.Poprzedniewięcwnioskitegodowodziły,żetocoutrzy-
mujeKościół,czylizgromadzeniewszystkichwiernych,tojestprawdziwe.
Ten zaś stwierdza to, że pasterze Kościoła, nauczyciele wiary, niemogą
błądzić,leczczegokolwieknauczająludwierny,cotyczywiarychrystusowej,
jestnajprawdziwsze.

Wniosektenzarazwykażę,jeślinajpierwprzypomnę,żebłądjednegolub
drugiegopasterza,równieżwszystkichpasterzy,nieujmujewiary.Takjakbłąd
nielicznychwiernychnieujmujewiaryluduchrześcijańskiego.Spieramysię
więc,żewszyscypasterzeinauczycieleodwiarynigdyniemogąsięoddalić.
Takjestrzeczywiście.

Tegopierwszego,moimzaistezdaniem,wyraźniedowodzitoświadectwo
apostoła:I on prze zna czył nie któ rych na Apo sto łów, a nie któ rych na pro ro -
ków, a in nych na ewan ge li stów, a in nych jesz cze na pa ste rzy i dok to rów, dla
wy do sko na le nia świę tych, ku ro bo cie po słu gi wa nia, ku bu do wa niu cia ła
Chrystu so we go, do pó ki wszy scy się nie zej dzie my w jed no ści wia ry i po zna nia
Sy na Bo że go, ja ko mąż do sko na ły, w mie rze peł ne go wzro stu doj rza ło ści
Chrystu so wej, aby śmy już nie by li dzieć mi chwie ją cy mi się, i nie by li uno szeni
ka żdym wia trem na uki, przez złość ludz ką, przez chy trość na oszu ka nie błę du
(ef4,11-14).

rzeczywiście,jeżelipasterzeinauczycieletuitambysięmyliliiodprostej
ścieżkiwiaryodstępowali,sameowcenapewnotakżebłądziłyby,inieinaczej,
niżrozproszonewałęsałybezpasterza.Gdybowiempasterzidzieprzezurwiska,
koniecznejest,comówiGrzegorz,bystadoszłoprzezprzepaść.iniemoże
być,jaktylko,żepozostałeczłonkitambyłyprowadzone,gdzieioczyswą
mocibystrośćskierowały,agłowaskłoniłasięischyliła.

DobrzewięcPawełtwierdzi,żeBoskątroskąjest,byludniebyłunoszo-
nyrozmaitymiwiatraminauki,nauczycieliipasterzyKościołowi[244] dać,
którychmianowiciepowagąlud,znaturyswejniespokojnyizmienny,wsta-
łościwiaryniebieskimdarembyłobjęty.

agdybychrystusKościołowiswemuniedałżadnegopasterza,jużbez
wątpieniaDobryPasterzopuściłbyswąowczarnię.awielelepiejjestKościo-
łowiniemiećżadnych,niżmiećbłądzących.Jeżeliwięcpasterzewszyscyco
dojednegoodstąpilibyodprawdy,chrystusjaknajbardziejopuściłbyswe
owce.Prócz tego,gdybywszyscypasterzeobracali sięw jakimśbłędzie,
onisamizgołaludalbozjegostanuiśrodowiskabyruszyli,albozpewnością
spowodowaliby,żesięchwieje,słania,faluje.itakdomchrystusaniebyłby:
Fi la rem i utwier dze niem praw dy (1Tm3,15.

załóżmynadto,żewszyscyrazembiskupizgadzająsięnajednozdanie
iprostemuludowiprzedkładająjedowierzenia.Pytam,czywtedyludmaiść
zanimi,czynie?Jeżelima,konieczniezbłądzącymikapłanamiibiskupami
ludtakżebędziebłądził.Dlategobłądwszystkichkapłanów,będziebłędem

189PowagaKościoła



całegoKościoła.Jeślizaśwolno,byludnaukęwszystkichkapłanówuznał
zanieprawdziwą,zobaczproszę,czyodtegozdaniainne,bardziejniedorzecz-
nemożebyćpowiedziane,albouznane.Jeżelibowiemtupasterze,tamowce,
na przeciwne strony zostaną rozdzieleni, rozdział ciała zwartego i przez
wszelkiespojeniezłączonego,rozerwiewszelkąjednośćKościołaiobalinie
tylkowspólnotęmiędzymożnymialudemprzezchrystusaustanowioną,lecz
złamienawetogólnąspołecznośćwiernychmiędzysobą,którejtospołecz-
nościnajściślejszymwęzłemwiaryjestjednomyślnośćinierozdartazgoda
części.rozdarciemzaśwszystkichbędzie, jeśliczłonki ludówzostanąod
swoichgłówoderwane.

akiedyprostyludrazodchylisięodwspólnegozdaniaswoichnauczy-
cieli,zaczyjąpotemnaukąpójdzie?Jeśliwyrzucisól,czymbędziesolony?
Jeślibystrośćduchaodwróciodświatła,wcobędziesięwpatrywał,jeślinie
wciemności?Jeżeliokojestzłe,czyiciałoniebędziemroczne?Gdziezaśto:
Na sto li cy Mo jże szo wej za sie dli dok to ro wie i fa ry ze usze, co kol wiek wam
rozkażą, czyń cie? (Mt23,2).czyniewlepszymstanieipołożeniubędąpisa-
rzeifaryzeusze,niżpasterzeinauczycieleKościołachrystusowego?

z pewnością, jeżeli Panmówił tylko do obecnych, a nie zarazem do
przyszłych, jakdowodziautor(De Ge ne si ad lit te ram Li ber) im per fec tus, 
[245] byłobyto mówione,aniepisane.(augustyn,Homilia 42 in Matthaeum).
Mówionezaśbyłozewzględunatych,apisanezewzględunatamtych.

nadtooprawdęwiarynietrzebapytaćludu,jakustaliliśmywksiędze
drugiej,ateżpotwierdzonemabyćwksiędzepiątejisiódmej.zarównogdyż
byłobytodziełonieskończone,gdybydorozstrzygnięciakażdegopytania
proszonoozdaniewszystkichwiernych,jakrównieżdlatego,żeabymogło
siętojaknajdogodniejdokonać,niewypadałobyjednak,albogarbarzy,albo
kobietek,zosobnapytaćioczekiwaćsądu.czybowiemzapytaszkażdego
zosobnaozagadnienie,którepodanejestwwątpliwość,czyzechceszwszyst-
kichnanaradę zwołać, śmieszne zaistebędzie tego rodzajudochodzenie.
TakżadenspórniezakończyłbysiędziękipowadzeKościoła,gdybyśmydla
jegozakończeniamusieliszukaćzgodycałegoludu.

Trzebadotegododać,cojużwyżejpowiedzieliśmy,żedonaukiiwiary
Kościołanależycoś,czegozwykliludziecałkiemnieznają,jakżeOj ciec 
i Syn są jed ną za sa dą Du cha Świę te go; du sza umy sło wa jest for mą sub stan -
cjal ną ludz kie go cia ła; Księ ga Es te ry jest ka no nicz na, itp.Wtymozdanie
ludupytać jesttakąniedorzecznością,iżniewpadnietonamyślanimądrych,
aninawetgłupich.nikomubowiemniemożesiępodobaćsądzenietakich
sprawgłosowaniemnieuczonegopospólstwa.

PozatymwpiśmieSoboruefeskiegodonestoriusza,tegowymaganood
nestoriusza,jeślichcezadośćuczynićKościołowi,żebywyznałpodprzysię-
gą,iżmyśliinaucza,wcowszyscybiskupiWschoduizachoduorazwładcy
ludówwierząinauczają.TensamlistpotwierdzonyzostałnaSzóstymSobo-
rze,czynnościdrugiej.TakżenaTrzeciejSesjiSoboruTrydenckiegozostało
określone,żeKościółmasądzićoprawdziwymznaczeniuiwyjaśnieniuPism.
a chcieć, by całe zgromadzenie wiernych wydawało sąd o tego rodzaju
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sprawie,byłobyobłędne.PasterzewięcKościołainauczycielesątymi,doktórych
tegorodzajusądynależą.

ipismamieuzebiuszazcezarei,(Ec c le sia sti ca hi sto ria, księgaczwarta,
rozdział22),sławionejestbardzopilnebadaniewiaryprzezhegezypa,który
gdyzdążałdorzymu,niepytałzwykłychludziozdaniedotyczącewiary,
leczwydałomusię,żezadośćsobieuczyniłdlaumocnieniawiary,gdyBi-
[246] skupównarozmowiewposzczególnychmiejscowościachspotkanych,
wszystkichtejsamejwiarygłosicielamiinauczycielamiznalazł.

ireneuszznów(Księgatrzecia,rozdział3;Księga4,rozdział43i63.),gdy
przeciwstawiabłędnowiercompowagęKościoła,przeciwstawiatylkozdanie
biskupówwedługkolejnościpoapostołachnastępującychiichmyślorazwiarę
uważazamyśliwiaręKościoła;aktoimsprzeciwiasię,tensprzeciwiasię
Kościołowi.

cyprianteżwksiędzeDe sim pli ci ta te pra ela to rum rzecze:Czy zda je się
te mu, że jest z Chry stu sem, kto dzia ła wbrew ka pła nom Chry stu sa? Kto oddzie -
la się od wspól no ty du cho wień stwa, kto no si broń prze ciw Ko ścio ło wi, wal czy
ze zrzą dze niem Bo ga... Kto wzgar dziw szy bi sku pa mi i po rzu ciw szy ka pła nów
Bo ga ośmie la się ... awEpi sto la ad Pu pia num (Księga4,list9): Chry stus
mó wi do apo sto łów, a przez to do wszyst kich prze ło żo nych, któ rzy ku apo sto -
łom w po rząd ku na stęp stwa pod cho dzą: „Kto was słu cha, mnie słu cha; a kto
wa mi gar dzi, mną gar dzi” (Łk10,16).adalejtwierdzi:Ko ściół nie jest zgro -
ma dze niem nie po słusz nych, lecz lu dem zjed no czo nym z ka pła nem i owczar nią
przy wią za ną do swe go pa ste rza. Dlategoktórzyniesązbiskupami,ciniesą
wKościele, (cic,De cre tum, causaVii, zagadnienie 1, rozdział 7:Sci re 
debes; a.friedberg1[1955]568-569), próżnosobiepochlebiająci,którzy
niemielibypokojuzkapłanami.PonieważKościół,któryjedenjestkatolicki,
niejestrozdarty,leczzwiązanyizłączonyspoiwemtrzymającychsięwzajem
kapłanów.

augustynwreszcie,bozadługobyłobywyliczaćwszystkich,gdywbrew
błędnowiercomopierasięnapowadzeKościoła,dobrzepojmuje,żebiskupi
po apostołach aż do jego czasównastępują. (Con tra Fau stum, księga28,
rozdział2orazksięga33,rozdział6).

RozdziałV.

Pewnezarzutyprzeciwtemuostatniemuwnioskowi.

i dowyjaśnienia orazpotwierdzenia tychwniosków to copowiedziano,
ażnadtobywystarczyło,gdybytemuostatniemuprzezjakichśteologów

niezarzucono,żepodczasMękiPańskiejwszyscyapostołowiewiaręchry-
stusautracili, przezcomoże się stać, iżwszyscybiskupi,następującypo
apostołach,moglibywiaręchrystusautracić.

Bożewtymczasie,wsamejBłogosławionejDziewicywiarapozostała,
mówią,iżoznaczataświeca,którawjutrzniachtychdnijedynaniegaśnie,
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skąducznio- [247] wieotrzymaliświatło,któreutracili.Ponieważzaśtapod-
stawa nawet imwydawała się słaba, całkiem tę samą rzecz potwierdzają
świadectwamiidawnychświętychiPismaŚwiętego.

Pierwszewięcuzasadnieniezaczerpniętejestztego,comówiMateusz:
Wszy scy wy zgor szy cie się ze mnie tej no cy; al bo wiem jest na pi sa ne: Ude rzę
pa ste rza, i roz pro szą się owce trzo dy (Mt26,31),tojestodjednościwiarysię
odwiążą.TakbowiemwykładaGlos sa in ter li ne aris.

Drugie,ztegococzytasięuŁukasza(24,11),żesłowaniewiastzwiastu-
jącychzmartwychwstaniechrystusawydałysięapostołomjakbymrzonkami.
TrzecieztegocoMarek(16,14)przekazuje,żechrystuswyrzucałwszystkim
apostołomnie do wiar stwo i za twar dzia łość ser ca.czwartezaugustynadotego
urywkaPsalmu(68,4):Usta ły oczy mo je. Powiada:wszy scy ucznio wie stra cili
na dzie ję, że on jest Chry stu sem. Apo sto ło wie zo sta li po ko na ni przez ło tra, który
wte dy uwie rzył, gdy oni za wie dli. KardynałTorquemada,(Sum ma de Ec c le sia,
księgatrzecia,rozdział61),włączateżwtosamo:ambrożego,hieronima,
Grzegorza,izydora.

Trudnozaistemówić,takjaksprawawymaga,ołatwościtych,którzyprze-
konanitegorodzajuuzasadnieniami,mówią,iżwszyscywogóleapostołowie
straciliwiarę.Tosprzeciwiasięnietylkorozumowi,lecztakżePismuŚwięte-
mu.Bo,byśmyzamilczelioPiotrze,któregowiaranieustała,jakniżejudo-
wodnimy (w księdze szóstej, rozdziale ostatnim), ów sąd o pozostałych
apostołachnietylkoniejestpewny,lecznawetniejestprawdopodobny.

Powiada:Ucznio wie po szli do Ga li lei, na gó rę, któ rą im wy zna czył Je zus.
I uj rzaw szy go, po kło ni li się, a nie któ rzy wąt pi li (Mt26,16-17).rzecze:Niektó -
rzy, anie:Wszy scy. Widzęzaś,żetęwątpliwośćjacyśniedoapostołów,lecz
doinnych,niewiemktórych,uczniówodnoszą.leczmniezawszebardziej
podobałosięzdanieTeofilaktairemigiusza,którzyuczą,żenależyjąodnieść
doczasu,kiedychrystusprzedtemuczniomsięukazał.TocoMarek, jak
myślę,pojął,gdyrzecze:Wy ma wiał im nie do wiar stwo i za twar dzia łość ser ca,
że tym, któ rzy go wi dzie li zmar twych wsta łym, nie uwie rzy li (Mk 16,14).
czybowiemtoukazaniesię,które[248] Marekopisuje,byłowdniuWniebo-
wstąpienia,jakwielusiępodoba,czyprzedtem,jakrównieżwielusięwydaje,
nienależywątpić,żeMarekująłtuzbiorczotewyrzuty,któreinniewange-
liścispisalirozproszone.

Że tym, któ rzy go wi dzie li zmar twych wsta łym, nie uwie rzy li (Mk16,14).
Wiadomozaśodinnychewangelistów,żeniedowiarstwoizatwardziałość
serca,ztegomianowiciepowodu,żetym,którzywidzieli,żechrystuszmar-
twychwstał,nieuwierzono,niedotyczywszystkichapostołów.Piotrbowiem
iJan,usłyszawszywiadomość,pobieglidogrobu;aJakubwedługewangelii
hebrajczyków,odgodziny,którejpiłkielichPański,przysiągł,żeniespożyje
chleba,pókinieujrzychrystusazmartwychwstającego,jakpiszehieronim
wCa ta lo gus scrip to rum ec c le sia sti co rum.

awięcnietrzebawierzyć,żewszyscyapostołowiestraciliwiarę,chyba
że,cojestniedorzeczne,uwierzysz,iżwszyscybyliniewierni.(Torquemada
zgadzasię,żewszyscyapostołowiebyliniewierni,Sum ma de Ec c le sia, księga
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trzecia,rozdział61).Bowiararazprzyjętaprzezchrześcijanina,usuwanajest
tylkoprzezniewiarę.Tobardziejniedorzeczne,wypalaćznamięherezjina
wszystkichapostołach.Którzytoczynią,itobezodpowiednichipalących
przyczyn,cikrzywdząnietylkoich,lecztakżechrystusaiKościół.Któżnie
widzijuż,żesłabesąteuzasadnienia,któreprzytoczyliautorzytegopoglądu?
cobowiemczęściowozostałoprzeznasprzedtemodparte,częściowoteraz
jednymsłowemsięodeprze.Jeślibowiemcośuzasadniają,touzasadniają
tylko,żeapostołowiezawiedliwwyznaniuwiary,alboteżwwierzeżywej,
któ ra przez mi łość dzia ła (Ga5,6).

Tuzaśmożnaodnieśćówkościelnyzwyczaj,żegasisięwszystkieświece,
opróczjednej.chociażrupertwpiątejksiędzeDe di vi nis of fi ciis twierdzi,
iżwcześniejzgaszoneświeceoznaczająprorokówprzezŻydówzabitych,
ataświeca,którąsięnakrótkiczaschowa,oznaczachrystusa.

alezaiste,nawetgdybyapostołowiewtedybylipozbawieniwiary,nicjednak
niebyłobywbrewwnioskowi.Jakbowiempouczaaugustyn(In Psal mum
114), apostołowiezawiedliwtedy,kiedyjeszczeniebyliksiążętamiKościoła
ijeszczeniespełniłosięto:Jam umoc nił fi la ry jej (Ps74,4).Jedenwięcwtedy
byłpasterz,Jezuschrystus.aPiotripozostaliapostołowie,gdyprzezchry-
stusapasterzamiustanowieni[249] zostali,bezsporniezawszeutrzymywali
wiarękatolicką.

zresztąto,żebłędnowiercyganiąpasterzyKościoła,iżsąludźmi,idlatego
upadająimogąupadać,słabyminędznymjestuzasadnieniem.czyminnym
bowiembyłobyrozprawiaćoułomnościludzkiejnatury,czyminnymoBożej
łasce i opatrzności, którą ludzie utrzymywani sąw prawdziewiary.całe
bowiemzgromadzeniewiernychjestludźmi:równieżProrocy,apostołowie
iewangeliścibyliludźmi;leczponieważotrzymaliDuchaprawdy,niemogli
przejśćnabłędnąnaukęwiary.Takwięc iwszyscydoktorzyKościoła są
wprawdzieludźmi,leczponieważkierowanisąidziałająDuchemBożymdla
prawdziwychdogmatów,niemogąodchylićsiędobłędnych.

Tozaśjakniewłaściwe,jakbłahe,jakśmieszne?coniektórzywyjaśniają,
„dlategowKościółniewierzymy,bosąludźmi:ka żdy czło wiek kłam li wy”
(rz3,4).Toniejestprzyczyna,którabardzopoważnychludzidoprowadziła
dotego,żezaprzeczyli,iżtrzebawierzyćwKościół.leczstarszaipiękniej-
szaiodsamychautorówpochodzącajestinnaprzyczyna.

augustynmianowicie(In Psal mum 77; In Io an nem, rozprawa29; De cre -
tum, De pe ni ten tia, causa33, Dystynkcja2,rozdział12,cic,a.friedberg
1[1955]1193)rzecze:Wie rzy my Pio tro wi, wie rzy my Paw ło wi, w Paw ła al bo
Pio tra nie wie rzy my; wie rzyć bo wiem w ko goś, jest wie rząc mi ło wać, wie rząc
iść do nie go. Dotądaugustyn.arufin powiada:Nie mó wi się: w świę ty
Kościół, lecz że: świę ty Ko ściół trze ba wie rzyć, nie ja ko Bo ga, lecz ja ko Kościół
dla Bo ga zgro ma dzo ny. Tym bo wiem przy im kiem Stwór ca od ró żnio ny jest 
od stwo rzeń. Toon.Dlategowięcciautorzyniedopuszczają,byśmywierzyli
wKościół,ponieważKościółniejestcelemnaszejwiary.

Jestzaśwtymteżmiejscuniecotrudnepytanie.Skorobowiemhieronimmówi
odwojakimKościele,tymktóryniemazmazyanizmarszczkiiprawdziwie

193PowagaKościoła



jestciałemchrystusa,itym,którywimięchrystusagromadzisiębezpełnych
cnót, a nawet z przymieszanymi jakimiś wadami. Skąd może nam być
wiadomo,wktórymzdwóchsposobówbierzesięnazwęKościoła,gdymówi
się,żejest: Fi la rem i utwier dze niem praw dy (1Tm3,15)?

Błędnowiercymianowicie,cokolwiekwPismachjestobjawione,adotyczy
powagilubprawdyKościoła,szydzą,żewszystkotoniewdrugimznaczeniu,
[250] leczwpierwszymbraćnależy.PrzyznająwięcDuchaPrawdyKościo-
łowiświętych;anieprzyznająKościołowi,którymaprzymieszanychzłych.
ibroniąsięnietylkotązasadą,żewwyraziedwuznacznymwolnowybrać
którekolwiekznaczenie,leczstarająsięotoinnymiteżuzasadnieniami,by
wtymmiejscuizagadnieniuprzekonać,żenazwaKościołanieinaczejmabyć
pojmowana.

Pierwszejestto,żehieronimmyśli,iżKościółwdrugimznaczeniuzwany
jestniewłaściwie.rzecze:Jak dziel ny, roz trop ny, czy sty, spra wie dli wy i wstrze -
mięź li wy, bra ne jest cza sem w peł ni o tych, któ rzy są do sko na łej cno ty, cza sem
nie wła ści wie o tych, któ rzy są po cząt ku ją cy. Jeżeliwięcpierwszeznaczeniejest
właściwe,drugieniewłaściwe;stosowniejwięcbezwątpieniabędziemyużywali
nazwyKościółwtympierwszym,tojestnazgromadzeniesprawiedliwych.

znówgdyapostołmówi:Ko ściół pod da ny jest Chry stu so wi ... i Chry stus
umi ło wał Ko ściół... oraz:Chry stus jest gło wą Ko ścio ła i zba wi cie lem cia ła
(ef5,23-25);wyraztenbranyjestjakozgromadzenieświętych,jakwyjaśniali
hieronimiaugustyn,jakiwięcbędziepowód,dlaczegobyśmyinaczejbrali,
skoroapostołpisze,żeKościółjest Fi la rem i utwier dze niem praw dy (1Tm
3,15)?PrócztegopochwałątąPawełuczciłniejakikolwiekKościół,leczten,
któryjestdomemBoga.awierzysię,żedomemBogasąsamisprawiedliwi,
jak równieżaugustyn rzecze, a więc filarem prawdy jest tylko Kościół
świętych.

Pozatymaugustynwyraźnienaucza,(Con tra Do na ti stas, księgasiódma,
rozdział51;cic,De cre tum, częśćii,causaXXiV,zagadnienie1,rozdział20:
Omni bus con si de ra tis,a.friedberg1[1955]973),żedomiKościółBoga,który
jestwsamychdobrychwiernychiświętychsługachBoga,zbudowanyjestna
skale.ontakżeotrzymałkluczeiwładzęrozwiązywaniaiwiązania.Tensam
więcjestdomemBoga,któryjestFi la rem, i utwier dze niem praw dy (1Tm
3,15).Dlategojeżelipasterze,którzyroszcząsobieprawodonazwyKościół,
sąźli,niedonichtoitympodobnenależy.coiaugustynnawieluinnych
miejscachpotwierdza.(Con tra Do na ti stas, księgatrzecia,rozdział28oraz
księgaszósta,rozdział3;cic,De cre tum, częśćii,causai,zagadnienie1,
rozdział39:Re mis sio nem, a.friedberg1[1955]373-374;De cre tum, częśćiii:
De con se cra tio ne, DystynkcjaiV,rozdział41:Qu omo do exau dit,a.friedberg
1[1955]1377-1379).

Jeżelitojestprawdą,nietylkotenostatniwniosek,któryobecniejestroz-
ważany,leczwszystkiepozostałegruntowniesięwalą,icokolwiekwogóle
postanowionenamzostałowtymźródle.leczzaiste,chociażwtymznacze-
niubłędnowiercytoiwieleinnychroztrząsają,trzebajednak,byśmyszliza
Kościołemiuciekaliodwszystkiego,cobrzy- [251] dzisięjegouznaniem.

KsięgaiV194



najpierwzaśuważam,żetotrzebazrozumieć,iżużywanaprzeznichzasa-
daidrogaobrony,nietylkoobalanaszezasady,lecztakżeprowadzidotego,
coniewspółbrzmiinieprzyjaznejestwierzekatolickiejoraznaturzewszyst-
kichrzeczypospolitych.JeżelibowiemDuchPrawdytylkodobrymzostał
przezchrystusawewangelii obiecany, pozostałe również obietnice będą
należały doKościoła, który składa się z samych sprawiedliwych. o tym
bowiem należy częściej mówić, że ani władzy kluczy, ani odpuszczenia
grzechów, ani siły nauki, ani sumienności kapłaństwa, ani żadnej zresztą
publicznejmocyewangelii,nieznajdziesię,jaktylkowKościele,dobrym
podkażdymwzględem.

SkorozaśwKościeleKatolickim,którybyłodapostołów,zawszebyli
zmieszaniźliidobrzy,bezwątpienianiebyłobywnimżadnejsilnejwiary,
żadnejpewnejcnoty,żadnejwyraźnejwładzy,żadnejrzetelnejpowagi.Wten
sposóbwszystko,coalbozazgodąPapieży,alboSoborów,albonawetcałego
Kościołazostałopostanowioneiokreślone,niemiałobyżadnejmocy.czy
bowiemprzyjmiesz,żeoniniesąsprawiedliwi,czygdybybylisprawiedliwi,
niewiemyjednakżesą;jednąidrugąbowiemdrogąisposobemwykpisz
ichdogmaty,wiedzęiprawa.ibędzietak,jakwyżejpowiedzieliśmy,rzecz
pospolitachrystusazewszystkich,którewymyślićmożna,najgłupiejinaj-
niedorzeczniejustanowiona.

Przetoprawdziwestajesięto,conapoczątkupowiedziałem,żeDuchPraw-
dy,podporawiarykatolickiejipozostałecharyzmatyDuchaŚwiętegozostały
obiecaneidanetemuKościołowi,któryapostołowiezałożyliswąnaukąicuda-
mi,doktóregoonisamipisaliswojelisty,którynaziemizawszemiałchrystus,
któryPismoŚwiętewłaściwieimądrzeopisuje,złożonyzdobrychizłychryb,
zezboża ikąkolu,zpszenicy iplew,zgłupich imądrychpanien,zesług
prawychinieprawych.

niechwięcbłędnowiercymająsobienazwęKościołazanienawistnąiciem-
ną, iniechmówiąotymKościele,któregodotądniktześmiertelnychnie
widział;myzaśmówmyoKościelezezwyczajuzarównoBoskiejMowy,
jakrównieżżycianaszego.iniemierzmygowspaniałościąsłów,jakpyszni
izuchwali,lecztenKościół,któryjest,uznawajmy,[252] tamtenzaśpomi-
jajmy,którynigdziewogólesięnieznajduje.ludźmibowiemjesteśmyidla-
tegomusimymiećnadziejęnarzeczpospolitą,którajestwużytkuludziiżyciu
wspólnym,anienatę,którajestzmyślona.

Wszystkotochciałbym,bytakzostałozrozumiane,nieżenazieminiema
wobecBogażadnegomnóstwa,anizbiorudóbr,którewPiśmieŚwiętym
zwane są iKościołem ioblubienicą iPrzyjaciółkąBoga; leczbyśmy ich
nieoddzielaliodzłychwDomuiKościeleBoga,gdziesąnaczyniazłote
isrebrne,drewnianerównieżigliniane;niewszystkienachwałę,leczchociaż
niektórenazelżywość.aleto,jaksądzę,zostałowyżejwystarczającostaran-
niewyłożone.

odpowiedzmyjużnauzasadnienia,któreterazprzytoczyliśmy,bonate,
którezpoczątkutejksięgizostałyprzytoczone,odpowiemynastępnym,czyli
ostatnimrozdziałem.
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Mówią,żewwieloznacznymwyraziewolnoprzyjąćktórekolwiekzwielu
znaczeń.-odpowiadam:nigdywżyciu!lecznajpierwtrzebarozpatrzyćoko-
licznościpoprzedzająceinastępujące;potemrozważyć,jakajestnaturarzeczy,
cozgadasię,cosprzeciwiaiwogólewieleinnych,którewtrzynastejksiędze
dokładniejistaranniejprzebadamy.

Jeżelizaś,gdzieobiecujesięKościołowichrystusadary,koniecznedoza-
chowaniawiernychwobowiązkuiprawdzie,odnosimyjewyłączniedoukry-
tychiniewidzialnychczłonków,próżnezaistebyłybytedaryidowspólnej
korzyścimałodostosowane.anawet,jakwyżejzostałowykazane,byłyby
szkodliweibardzozgubne,jakożewszelkimstraconymobywatelomdałyby
wiecznepowodydorozruchów,idarywewszystkichwogólewystępkachbez-
karnośćiwiecznąswobodę.

Jużzaśjeślizrozumemjakowodzeminauczycielemuważamyzakrzyw-
dzicieladobregoimądregowładcy,tegoktojegoprzywilejetaktłumaczy,że
zdajesię,iżnietylkonapróżno,lecznazgubęzostałyudzielone;oilebar-
dziejbędziedlachrystusaniegodziwy,nikczemnyizłośliwytłumacz,który
łaskiidobrodziejstwa,którechrystusobiecałswojejrzeczypospolitej,przyj-
mowałbywtymznaczeniu,którepustkęnietylkooznacza,leczwrazzezgubą
przynosi?oKościelewięc,któryrazemdobrychizłychobejmuje,tomiejsce
Pawłaiinnepodobnenależypojmować.

lecztakiezgromadzeniei[253] wspólnotaniewłaściwiezwiesięKościo-
łem.– Temunajpierwprzeczę.Bonietasamajestsprawazmężnym,roztrop-
nym,sprawiedliwymiwstrzemięźliwym.Przyznajębowiemzhieronimem,
żenazwytegorodzajucnóttylkoniewłaściwiemożnanadaćpoczątkującym
i niedoskonałym. Ponieważ prawdziwe określenie cnoty nie wyraża tych
zaczątkowych iże takpowiemnieforemnychskłonności, leczsprawności
całkiemwykończoneidoskonałe,jakprzekazali:arystoteles,ŚwiętyTomasz
ipozostaliprawdziwifilozofowie.

TymczasemwyrazKościółniczegotakiegoniewskazuje,cocizmyślają,
stądzłychwyłączmyztejwspólnoty,którarościsobiewłaściwiemianoKo-
ścioła.-ztegopowoduniemażadnejniewłaściwości,żadnegonadużycia,je-
żeliKościołemtakżetenzostanienazwany,którywjednymchrzcie,jednej
wierze,jednejreligiimanieprawychzprawymizmieszanych.

chociażinaczejwkońcumożemyodpowiedzieć,żehieronimoKościele
chrystusawtymniemalujęciumówi,wktórymmniejwięcejużywamy:lud
Boży,DomBoży,Słudzychrystusa.Dziejesiębowiem,niewiemjakimspo-
sobem,żeprzypadekrodzenia,dodanyraczejdodobrych,wywodzigłówne
pojmowanietychwyrazów.(człowiekBożydwojakojestzwany.ŚwiętyTo-
masz,SumaTeologiczna,częśćiii,zagadnienie48,artykuł4,do1).Takjeśli
odnosząsiędoKościołaznieprawionegogrzechem,byćmożezachodzinie-
jednonadużycie,którebardziejmożebyćpojętemyślą,niżwyrażonesłowa-
mi.BoiludemBożymwPiśmieŚwiętymtennajczęściejjestnazywany,który
Boguszczególniejestoddany,wktórymmianowiciepanujewiaraicześćBo-
ga,chociażsąwnimjacyśgrzesznicy.leczoświadectwachhieronimadość.

natozaś,cojestdodane,odpowiemywrozdzialenastępnym,gdziezostanie
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wyjaśnione,wjakimznaczeniuapostołnazywałKościółwliściedoefezjan
5,21-33.ŻezaśtentakżeDomBożyjestwielkimdomem,wktórymsąnaczy-
niazłoteisrebrne,drewnianerównieżigliniane,niejestkoniecznedowodzić.
Tojednakchociażjestjasne,zachowujemynaprzyszłość,gdyodpieranebędą
dowodzeniarozdziałupierwszego.

Jużconaostatnimmiejscuzesłówaugustynazarzucasię,toostrożnie
iczytaćisłuchaćnależy,jakprzednamimężowieKościołanapominali.Słowa
tebowiemmogąnieśćdwaznaczenia.Pierwsze,żesamisprawiedliwipojmo-
wanisąjakosłudzychrystusaiKościoła, [254] samiodpuszczajągrzechy,
samiposiadająkościelnąpowagęiwładzę.Wiadomo,żetoznaczeniesprzecz-
nejestnietylkozrozumem,leczwiarąKościoła,atakżePismemŚwiętym.
leczrozprawiaćotymnietujestmiejsceizamiar.Drugiewięcznaczeniebez
wątpieniajestaugustyna,żemówisię,iżsamisprawiedliwiotrzymaliklucze
królestwaniebieskiego,władzęwiązania i rozwiązywania,DuchaPrawdy
ipozostałełaskiduchowe;ponieważwszystkietedaryniezpowoduzłych,
leczzpowodudobrychKościołowiiobiecaneiudzielonezostały.

Takbowiemcogospodarzdajewłodarzomirozdawcomdopodziałunapo-
trzebysłużby,pojmujesię,żeniezostałoprzydzielonetymwłodarzom,lecz
samejsłużbie.Takcobiskupomiduchownymluddałdorozdanianaużytek
ubogich,toniebiskupomaniduchownym,leczubogimmówisię,żedał.Tak
również,jeżeliwładcanieznanemuczłowiekowicośdarowałzewzględuna
prośbęizasługęswegoprzyjaciela,toprawnieiprawdziwiepowie,żedałnie
obcemuczłowiekowi,leczprzyjacielowi.

zupełniewedługtegoprawanależytakżewyjaśnićto,coprzytaczasię
zaugustynaprzeciwkopowadzePiotraijegonastępców(Ser mo apo sto lo rum
Pe tri et Pau li). Kluczeniejedentylkoczłowiek,Piotr,leczjednośćKościoła
otrzymała.TakżewładzęwiązaniairozwiązywaniaotrzymałPiotrzewszyst-
kimi,jakowystępującywosobietejjedności.Kościołowirównieżzostałyda-
neKluczeKościoła,(In Io an nem, homilia10,wksiędzeDe ago ne Chri stia no),
gdydanezostałyPiotrowi,agdypowiedzianojemu,powiedzianodowszyst-
kich:Paś owce mo je (J21,18).Wszystkoto,jaksądzę,niczegoinnegonie
oznacza,niżżePiotripozostalisłudzyKościoła,anidlasiebie,anizpowodu
swoichzasług,leczdlaKościołaizpowoduKościoła,otrzymalikluczeipo-
zostałepublicznezadaniaewangelii.

chociażwiem,żetepierwszeinaczejprzezinnychsątłumaczone.Sąbo-
wiemtacy,którzyodnosząjedoużytkuwładzy,któregoźli,jacyprawnego
miećniemogą,mówisiężeniemają.inniodnosząwogóledołaski,nietej
sakramentalnej,któratakżeprzezzłychszafarzyzwykłabyćudzielana,lecz
któraodpowiadamodlitwomszafarza,(cic,De cre tum, częśćiiiDe con se -
cra tio ne, DystynkcjaiV,rozdział41: Qu omo do exau dit; a.friedberg1(1955)
1377-1379),jakaugustynzdajesięoznajmiać.

inniwreszciesądzą,żeaugustynmówiopublicznychgrabieżcach,lichwia-
rzach,świętokradcach(Con tra Do na ti stas, księga5,rozdział22).odktó-
rychniegdyś,jakbybyliodKościołaodcięci,niewolnobyłosakramentów
[255] przyjmować.
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lecztoroztrząsać,jakczęstojużmówiliśmy,nienależydotegodniaicza-
su.aobłędWaldensówjużdawnozostałodrzuconyinadtymzagadnieniem
niemusimyterazsiętrudzić.Więcotympowiedzianodość!Teraz,jakmo-
żemynajkrócej,odeprzyjmyuzasadnienia,którenapoczątkuprzytoczone
zostałyprzeciwkopowadzeKościoła.

Rozdziałostatni,VI,

wktórymodpierasięuzasadnieniarozdziałupierwszego.

Pierw sze uza sad nie nie od rzu ca się zaistebardzołatwo,niejednymtylko,
leczwielu nawet sposobami.zarówno to, że aniMojżesz, ani Jozue,

wktórychzarządziemieściłsiętenczas,niepopadliwszałiobłędludu.Jak
ito,żeniejestzaistepewne,czyci,którzypozostaliwobozie,wszyscyzgo-
dzilisięnawystępek,araczejbardzoprawdopodobnejest,żewieluteżsię
sprzeciwiało.

zarazbowiemgdyMojżeszrzekł:Je śli kto jest Pań ski, przy łącz się do
mnie! (Wj32,26)zgromadzilisięprzynimwszyscysynowielewiegoipo-
święciliręceswojePanu,każdywsynuiwbracieswoim.zczegopojmuje
się,skoronajednosłowoMojżeszacisiędoniegoprzyłączyli,którzystali
przyPanu,którychPanuczyniłsługamisprawiedliwościswojejwpomście,
żeoniniebyliwtymwystępkupozostałychtowarzyszyiwspólników.

cóż?Ponieważaaronjeszczeniebyłwyświęconynakapłanaijeszczenie
nałożonomunaramiennika, ściągniętego iprzystosowanegodo racjonału,
wktórymbyłanaukaiprawda(Kpł8,7-8).nicwięcdziwnego,żezbłądzili
wwierzeireligiiaaronijegosynowie,aninieustanowienipasterzamiludu,
aniniekonsekrowaninakapłanów.chociażaaronzgrzeszyłlękiem,anie
niewiarą,coiPiotrowiiMarcelinowipotemsięzdarzyło.

niczegowięcniewytaczasięprzeciwkonam,którzytwierdzimy,żekapła-
niustanowienijużprzezchrystusapasterzamiKościoła,niemogliwszyscy
zbłądzićwwierzeireligii.opierwszymprzetouzasadnieniutyle.

(Dru gie uza sad nie nie od pie ra się). Drugieuzasadnieniewydajesiępowa-
żniejsze.nietylkoKalwin,lecznawetDonatyściużyligoprzeciwkatolikom,
jakwksiędzeDe uni ta te Ec c le siae, rozdział12,[256] przekazałaugustyn.

lecznietrzebawymyślaćteraznowychodpowiedzi,ponieważnatouza-
sadnienieaugustynwspanialeodpowiedział.rzecze:Za zwy czaj sło wo Bo że
tak ga ni nie zbo żne rze sze ko ścio ła, jak by wszy scy by li ta cy i w ogó le ża den
do bry nie po zo stał. Stąd za pew ne przy po mi na się nam, że mó wi się 
„wszyscy” o ja kiejś swo jej licz bie, to jest „wszy scy sy no wie pie kła” (zobacz:
Mt23,15).Oni więc po stę pu jąc, al bo nie świa do mie, al bo zwod ni czo, zbie -
rają z Pi sma Świę te go to, co jest na pi sa ne o złych, aż do koń ca z do bry mi
zmie sza nych, al bo o spu sto sze niu pier wot ne go lu du Ży dow skie go, i chcą to
skrę cić na Ko ściół Bo ży, by zda ło się, że od padł i prze padł z ca łe go świa ta.
Dotądaugustyn.
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Tegorodzajuwięcwyrocznieprorockiemająprzedewszystkimtoznacze-
nie,żeskorowporównaniuzezłymitakbardzomałojestdobrych,iżwydaje
się,żeichniema,Pismowjednymujęciuganicałylud,chociażwnimnie-
którzysądobrzy.następniebyłytoraczejprzepowiednie,anienagany.opi-
sywanybowiemjestnietenludjakibyłwtedy,leczjakimiałbyćpoprzyjściu
Mesjasza.Jednoidrugieznaczeniepowinnobyćpopartewyraźnymiprzykła-
damiPisma,abybłędnowiercyniezarzucalinam,żejestnasze.

ezechielprorokowałwtymsamymczasie,coJeremiasz.Posłuchajmy,co
muPanpowiedział:Lecz dom Izra elów nie ze chce cię słu chać, gdyż mnie słu -
chać nie chcą; bo wszy stek dom Izra elów jest wy tar te go czo ła i twar de go ser -
ca (ez3,7).czymyślisz,żewcałymtymznieprawionymdomuzostałajakaś
część,doktórejtoogólnezdaniebynieprzystawało?Słuchaj,cotakżemówi
Pan:Na znacz Tau na czo łach mę żów wzdy cha ją cych i ża łu ją cych nad wszyst -
ki mi obrzy dło ścia mi, któ re się dzie ją w po środ ku nie go (ez9,4).awięcnie
wszyscyzgodzilisięnawinęludu;niewszyscybyliwy tar te go czo ła i twar de -
go ser ca (ez3,7).

niechbędzieiinnyprzykład.Powiada:Zbaw mnie, Pa nie, bo ustał świę ty
... Mar ne rze czy mó wi li, ka żdy do bliź nie go swe go (Ps11,2-3).otojedenopła-
kujewszystkiewinyrodzajuludzkiegogłosemwielkimiżałosnym,zupełnie
tak,jakbybyłzostawionysam(rz11,3;3Krl19,10).leczcomówimuBoża
odpowiedź?Dla nę dzy nie do stat nich i dla wzdy cha nia ubo gich te raz po wsta -
nę (Ps11,6).Pojmującwięc,żewielumatowarzyszyswejskargi:Ty, Pa nie,
rzecze, [257] za cho wasz nas i bę dziesz nas strzegł od ro dza ju te go na wie ki
(Ps11,8).

WksiędzezaśCon tra Do na ti stas, pozestawieniu,rozdział20,tenżerównież
augustynmówi:By mo że nie my śle li, że wy łącz nie pro ro ków oby cza jem by ło 
i nie na le ży do No we go, lecz do Sta re go Te sta men tu, tak kar cić na gan nych, jakby
wszy scy w tym lu dzie by li kar ce ni i tak mó wić do god nych po chwa ły, jak by
wszyscy tam by li chwa le ni. Oto do Ko ryn tian Apo stoł tak mó wi: Pa weł ... Kościo -
ło wi któ ry jest w Ko ryn cie, uświę co nym w Chry stu sie Je zu sie, z po wo ła nia świę -
tym, wraz ze wszyst ki mi, któ rzy wzy wa ją imie nia Pa na ... Ła ska wam i po kój od
Bo ga, Oj ca na sze go, i Pa na Je zu sa Chry stu sa. Dzię ku ję Bo gu mo je mu za wsze
za was za ła skę Bo żą, któ ra wam jest da na w Chry stu sie Je zu sie, że we wszyst -
kim wzbo ga ci li ście się w nim, we wszel kim sło wie i we wszel kiej umie jęt no ści ...
(1Kor1,1-5).Kto sły sząc to uwie rzy, że w Ko ście le Ko ryn tian są ja cyś nie god -
ni, sko ro sło wa te tak brzmią, jak by do wszyst kich skie ro wa na by ła ta po chwa -
ła? A jed nak tro chę da lej mó wi: Pro szę was bra cia ... aże by nie by ło mię dzy
wa mi roz te rek ... (1Kor1,10), a w tym strasz nym grze chu jak by wszyst kich ga -
niąc, mó wi: Czyż po dzie lo ny jest Chry stus? Czy Pa weł był za was ukrzy żo wa ny,
al bo w imię Paw ła by li ście ochrzcze ni? (1Kor1,13)...Dotądon.

Mógłitowspomnieć,cowtymsamymliściezostałododane:Ja ko ma lut -
kim w Chry stu sie da łem wam mle ko na na pój, nie po karm, bo jesz cze nie mo -
gli ście, a i te raz jesz cze nie mo że cie, bo do tąd cie le śni je ste ście. Sko ro bo wiem
mię dzy wa mi jest za zdrość i nie zgo da... (1Kor3,2-3).również:A wy ście się
na dę li, a nie okry li ście się ra czej ża ło bą, aby ten, któ ry te go uczyn ku się 
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dopu ścił, zo stał spo mię dzy was usu nię ty (1Kor5,2).TakżezlistudoGala-
tów(3,1):O głu pi Ga la ci! Któż was oma mił, że by ście nie by li po słusz ni praw -
dzie ... Potemjednakmówi:Bra cia! Choć by kto i po padł w ja kie prze stęp stwo,
wy, lu dzie du chow ni, pod źwi gnij cie ta kie go w du chu ci cho ści ... (Ga6,1).rów-
nieżdofilipian(2,21):Bo wszy scy wła snej ko rzy ści szu ka ją, nie te go, co jest
Je zu sa Chry stu sa ... Sądzę,żeterzeczyiwieleinnychpodobnychnajwiększy
Teologpominął,ponieważbyłyłatwe;sąonezpewnościąpożytecznewobec-
nymzadaniu,iniemaldotknąłichwEpi sto la ad Vin cen tium.

Ponieważwiększośćtegorodzajuświadectwprorokównależyodnieśćdo
stanuiobyczajów[258] luduŻydowskiegopoMesjaszu,iwnastępnejksię-
dzewielezobaczysięprzykładów,terazdośćnajednymprzykładziesięukaże.
aggeusztymisłowynapomniałzorobabelaorazarcykapłanaJezusaicały
wogólelud,byzbudowaliDomBoży:A te raz wzmoc nij się, Zo ro ba be lu, mó -
wi Pan, i wzmoc nij się też, Je zu, sy nu Jo ze de ka, ka pła nie wiel ki, i wzmoc nij
się wszy stek lu du zie mi, a czyń cie, bo ja je stem z wa mi, i duch mój bę dzie po -
środ ku was, nie bój cie się! (ag2,5-6).apotemwtymsamymrozdzialeag-
geuszdodał:Je śli się do tknie zma za ny du szą cze go kol wiek z tych rze czy, iza li
zma za ne nie bę dzie? I od po wie dzie li ka pła ni, i rze kli: Bę dzie zma za ne. I od -
po wie dział Ag ge usz i rzekł: Tak ci ten lud i tak ten na ród przed ob li czem mo -
im, mó wi Pan, i tak wszel kie dzie ło, uczyn ki rąk ich, i wszyst ko, co tam
ofia ro wa li, splu ga wio ne bę dzie (ag2,14-15).

UrywektenstosowniejpojmujemyostanieludupospełnieniuStaregoTe-
stamentu.chociażaugustynwksiędze Con tra Do na ti stas, pozestawieniu,
rozdział20,wformieteżstarszychtenprzykładtłumaczył.lecz,jakpowie-
działem,idostanuludupoprzyjściuMesjaszastosowniejibardziejodpowied-
niosiętoodnosi,ażewieleinnych,zwłaszczauizajasza,temuzałożeniusłuży,
wykażemywnajbliższejksiędze.

PrzetooświadectwachizajaszaiJeremiaszapowiedzianodość.
(Trze cie uza sad nie nie od pie ra się). Tozaś,conatrzecimmiejscudodano,

żeKościółmożebyćukryty,ongiśtakżeDonatyścitwierdzili.imjednakau-
gustyn(De uni ta te Ec c le siae, rozdział14)przeciwstawiasięwtesłowa:Ko -
ściół nie jest nam za kry ty, po nie waż nie jest pod kor cem, ale na świecz ni ku,
aby świe cił wszyst kim, któ rzy są w do mu (Mt5,15). I o nim po wie dzia no: nie
mo że się ukryć mia sto, na gó rze osa dzo ne (Mt5,14). Dla Do na ty stów jest
zakry ty. Tyleaugustyn.

najpierwzaśbłędemjest,żedawnyludkiedyśniemiałżadnegorodzaju
Kościoła.Bogdyeliaszskarżyłsię,żejestzostawionysam,Pismowspomi-
na,iżsiedemtysięcymężównieugięłokolanprzedBaalem(3Krl19,14.18;
rz11,4);dlanichzaistejasneipewnebyło,żeniewiaraijedność,leczkró-
lestwozostałopodzielone,jestwięcwJerozolimieświątyniaBoga,najwyższy
kapłan,prawdziwao[259] Prawieireligiinauka.

TegorodzajubyłTobiasz,który,gdywszyscyszlidozłotychcielców,które
zrobiłJeroboam(2Krn13,8),onszedłdoświątyniPanaitamuwielbiałPana,
Bogaizraela,wiernieofiarującdziesięcinyiinnetympodobne,wedługprawa
Bożego,nawetjakochłopiec(Tb1,5-8).
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Wreszciejeżeliludtentaksięchwiał,żezdałosięniemal,iżupadł,jeżeli
takbyłrozproszony,żeniemalstraciłpostaćirodzaj,takżeKościółchrystu-
satakdalecemożebyćprzyćmiony,iżżadnejegopodobieństwoniezabły-
śnie.ludbowiemówdawny, jakomającyupaść,częstogroziłupadkiem.
aponieważmiałosięstać,bytarzeczpospolitajakbywiecznąnocąmiałabyć
oblana,nicdziwnego,żestopniowozaćmiłasięiznikła.cóżzaś,jeśliczasem
ledwiebyławidoczna,bojejtaksłabeświatłoinikłyblasknocyprzyświecał?
...mianowicieświe cy w ciem nym miej scu (2P1,19...).lecztobędziestaran-
niejwyjaśnionewnastępnejksiędze.

(Czwar te uza sad nie nie od pie ra się). Bopowagęhilarego,którąKalwin
uważa,żenasprzynagli,ongiśWincentyprzeciwstawiłaugustynowi;lecz
tenwszystkieurywki,któreonzhilaregopozbierał,odparłistarłjakoczy-
stezniewagi,wtesłowa(Epi sto la ad Vin cen tium, n.48):Ko ściół nie kie dy
za ćmio ny jest mnó stwem zgor szeń, lecz na wet wte dy w swo ich naj dziel niej -
szych wy bi ja się. Niekie dy fa la mi po kus okry ty jest i wzbu rzo ny, i ta ki był
wte dy czas, o któ rym pi sał Hi la ry, skąd my śla łeś, że czy ha się na ty le Bo -
żych świa dectw ... Możesz w ten spo sób po wie dzieć, że nie by ło ko ścio łów
w Galacji, kiedy Apostoł mówił: O głupi Galaci! Któż was omamił? (Ga3,1).
Tak bo wiem lżysz uczo ne go mę ża, któ ry ciężko ga nił le ni we go ser ca (Łk
24,25) i bo jaź li wych. Któż bo wiem nie wie, że w owym cza sie ciem ny mi
słowy wie lu ma łe go my śle nia zo sta ło oma mio nych, by uwa ża li, że w to
wierzą Aria nie, w co ta kże oni wie rzy li; in ni zaś z bo jaź ni ustą pi li i po zor -
nie zgo dzi li się. Cho ciaż i ci, któ rzy wte dy byli bardzo moc ni i mo gli po jąć,
że sło wa błęd no wier ców są pod stęp ne, by li za iste nie licz ni w po rów na niu
do in nych, lecz jed nak na wet oni dziel nie nie któ rzy za wia rę szli na wy gna -
nie, [260] nie któ rzy po ca łym świe cie się ukry wa li. Hi la ry więc dzie sięć
pro win cji Azja tyc kich al bo ga nił ja ko ką kol, a nie psze ni cę, al bo na wet psze -
ni cę, któ ra jakimś bra kiem by ła za gro żo na, my ślał że im bar dziej, tym ko -
rzyst niej na le ży ganić. Bo wiem na wet Pi sma Ka no nicz ne ma ją ten sposób
ga nie nia, że mó wi się jak by do wszyst kich, a sło wo do cho dzi do niektó rych.
– Dotądaugustyn.

ahieronim(Ad ver sum Lu ci fe ria nos) mówi:Wes tchnął ca ły świat i zdzi wił
się, że jest Ariań ski. Za gro żo na by ła łód ka Apo sto łów, po py cha ły wi chry, fa le
ude rza ły o bur ty, nic już nie po zo sta ło na dziei; Pan bu dzi się, roz ka zu je bu rzy,
zdy cha be stia, po wra ca ci sza. Po wiem wy raź niej, wszy scy bi sku pi, któ rzy 
z wła snych sto lic zo sta li wy gna ni, po wra ca ją do ko ścio łów. Wte dy Egipt przy -
jął swe go zwy cięz cę, Ata na ze go; wte dy Hi la re go, wra ca ją ce go z bi twy ob jął
Ko ściół Ga lii; wte dy na po wrót Eu ze biu sza Wło chy ża łob ne zmie ni ły sza ty. 
Tohieronimiwieleinnych,któredlakrótkościpomijam.

lecztowystarczy,bywszyscypojęli,żełódźKościołapłynącapogłębi-
nie,rzucanabyłazaisteburzamibłędnowierstw,buntów,niezgód,bitew,inie-
malokrytafalami;leczjednaknawetwtakwielkiejnawałnicyniezostała
pogrążona(Mt8,23-27).alewybiłasięwswoich,chociażniewielu,najdziel-
niejszych,którzyimbardziejtrudzilisięwżeglowaniu,tymstalisiębardziej
widoczniisławni.
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inietrzebawtymmiejscuwysławiaćwiaryiświatłarzymskiegoKościoła,
którysamnigdyniebyłukryty,leczzawszecałemuświatujawny,jakdalej
wszóstejksiędzedokładniejzostanieokazane.

(Pią te uza sad nie nie od pie ra się). Bo i pod różnymi papieżami wiara
Kościołanierozwiązujesię,aninieskrywa.anawetwtymczasieKościół
Katolickidajewidocznydowódswojejwiary.Sądypasterzysąwtedyzagro-
żone,którebezpewnejgłowyKościołasąsłabeiniepewne.otejsprawie
będziemyrozprawialiwinnejksiędze.

(Szó ste mu uza sad nie niu czy ni się za dość). Terazwszóstymuzasadnieniu
Kalwinpodejmujewielepracyorazsłówipróżnotrudemsięłamie.Mógł
krócejiłatwiejpowiedzieć:ponieważsynagogazostałacałkowiciewygaszo-
naizniszczona,takżeKościółchrystusapowinienbyćgruntowniezniszczo-
ny.leczodstępstwo,któreprzepowiedziałapostoł,przyjśćnie[261] może,
gdyistniejeprawdziweobliczeKościoła.Kalwintomówi,niedowodzi.Prze-
tojestbłędne.DlategopotemGermanianietylkoodrzymskiegoPapieża,lecz
takżeodrzymskiegoiwłasnegocesarzapowiększejczęściodpadła.Być
możetaPawłowaprzepowiedniaspełniłasięidlategonadchodząnajniesz-
częśliwszeczasyantychrysta.

aleSynczłowieczyprzyszedłszy,nieznajdziewiarynaziemi.– leczna
touzasadnienieodpowiadahieronim(wDia lo gus ad ver sus Lu ci fe ria nos), 
żewymieniona jest tuwiara,októrejPanpowiedział:Wia ra two ja cie bie
uzdro wi ła (Mt9,22;Mk5,34;Łk8,48).agdzieśindziejocenturionie:Nie
zna la złem tak wiel kiej wia ry w Izra elu (Mt8,10;Łk7,9).aznówdoaposto-
łów:Cze mu bo jaź li wi je ste ście, ma łej wia ry? (Mt8,26).atakżeiwinnym
miejscu:Je śli bę dzie cie mieć wia rę, ja ko ziar no gor czycz ne... (Mt 17,20;
Łk17,6).Boanicenturion,anitakobietka,niewierzyliwtajemniceTrójcy,
leczprostotaduchaiduszaswemuBoguoddanawysokojestceniona.Tojest
wiara,którąPanpowiedział, iżrzadkoznalazł.Tojestwiara,którąnawet
utych,codobrzewierzą,trudnodoskonałąznaleźć.

W ten sam także sposób odpowiadaaugustyn (De uni ta te Ec c le siae,
rozdział13),żePanmówiowierzedoskonałej,którauludzijesttaktrudna,
iżusamychpodziwugodnychświętychznajdujesięcoś,gdziedrżeli.Dodaje
znów, że dla obfitości niegodziwych i nieliczności dobrych, która będzie
zwłaszczaw tymwieku,Pan takmówił.Dlategobowiemniepowiedział:
Synczłowieczyprzychodzącnieznajdziewiarynaziemi,leczjakbypowąt-
piewającrzecze: Czyż znaj dzie wia rę (Łk18,8).nieżeonwszystkowiedzący
wątpiłoczymś,leczbyswoimwątpieniemwyobrażaćnasze;ponieważzpo-
woduwieluzgorszeńrojącychsiępodkoniecświata,słabośćludzkatopowie.

należyzaśwyrwaćbłądtych,którzypróżnymidowodzeniamidoprowa-
dzenizostali,żesądzą,iżwiaramożepozostaćwsamymjednym.Skorobo-
wiemmianoKościołajestzbiorowe,gdybytylkojedenwierzył,niewierzyłby
Kościół.DodajcoPanmówiprzezMateusza:Oto ja je stem z wa mi po wszyst -
kie dni aż do skoń cze nia świa ta (Mt28,20).Mówi:z wa mi. aprzezJana(14,17
oraz16,13),gdyobiecujewiernymwiecznegoDuchaPrawdy,obiecujewielu,
aniejednemutylko.
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Dodajteż,żeciałoniejestjednymczłonkiem,leczwieloma,jakuczyapo-
stołwpierwszymliściedoKoryntian12,12.leczciałochrystusa,którym
jestKościół,jaktenżewykazałwliściedo[262]efezjan(4,16),będzietrwało
ażdokońca.PrzetonigdyniebędziewKościelebrakowałowieluczłonków.
Pozatympszenicarazemzkąkolemwpolu(Mt13,24-30,36-43),dobreryby
zezłymiwniewodzie(Mt13,47-48),ażdokońcaświatabędątrwały.awięc
niewjednymtylkopozostaniewiara.

leczusta nie ofia ra i ofia ro wa nie (Dn9,27).–ToproroctwoDanielazaiste
uważam,iżtrzebaodnieśćniedokońcaświata,leczdospełnieniaSynagogi.
ajeżeliktośchceodnieśćdoczasuantychrysta,ztymjaniebardzobymsię
spierał,byletaktłumaczył,żeprzezsurowośćokrutnegotyranakapłaniodstą-
piąodpublicznejiuroczystejofiary.

cozaśzapokalipsyJanazarzucasię,ponieważjestbardzoniejasne,nie
mawobecnassiływzbudzeniawiary.chociażtawypowiedźprzyznaję,że
ulutraspełniłasię,któremudanyzostałklucz od stud ni prze pa ści (ap9,1),
bywygrzebującbłędycałkowiciepogrążoneizakopane,takwielkąciemno-
ściąświatotoczył,żezdawałsięnawetsamoświatłooblaćciemnościami.lecz
światłoKościołajaśniejejeszczetym,którzymająoczydowidzenia.Bolute-
ranieśle py mi są i wo dza mi śle pych (Mt15,14).

Jeżelizaśwszyst ka chwa ła cór ki kró lew skiej we wnątrz (Ps44,14)iniema
wniejżadnegozewnętrznegoprzepychu,jakżebyćmoże,bytosięzgadzało:
Sta nę ła kró lo wa po pra wi cy two jej w ubio rze zło tym, ob le czo na roz ma ito ścią
(Ps44,10).również:Tak nie chaj świe ci świa tłość wa sza przed ludź mi, aby
widzie li uczyn ki wa sze do bre (Mt5,16)oraz:Nie mo że się ukryć mia sto na
górze osa dzo ne; ani za pa la ją świe cy i kła dą jej pod ko rzec, ale na świecz ni ku,
aby któ rzy wcho dzą wi dzie li świa tło (Mt5,14-15)itympodobne,którenależy
pominąć,bymnierobiłdłużyzny.Wyraźnewięcjest,żewoblubienicychry-
stusa,wktórejniemanicpozornego,nicpodrobionego,nicudanego,lecz
wszystkojestprawdziwe,szczere,rzetelne,wszelkatakżezewnętrznachwała
pochodziodwewnętrznej cnoty iwspaniałości. i o szóstymuzasadnieniu
ażzawielepowiedzieliśmy.

Przyodpieraniuzaśpozostałychuzasadnień trzebaprzypomnieć to, że
wobrazowejmowiewiele,stosownegodlaczęści,zwykłosięprzenosićna
całość.Używamytego,chociażczęstogdzieindziej,tobardziejgdymówimy
opaństwie,ludzie,królestwieiwszelkiejwogólewspólnocie,októrychto
[263] ogólniemówimy,wczymniewszystkieczęścirzeczypospolitej,lecz
niekiedynawetnielicznesięzbiegają.ludbowiemzwiemydzielnym,plemię
walecznym,nieżewszyscywtejrzeczypospolitejsąalbodzielni,albowalecz-
ni,leczponieważmężowiezniejnawojnęwybranitacybyćzwykli.nieina-
czejbowiemmówimyoludzkiejrzeczypospolitej,jakoludzkimciele.Mówi
siębowiem,żeczłowiektodziałaicierpi,corękainoga,alboczyni,alboteż
cierpi.Mówisięczystylubbrudny,jeżelitwarzjest,alboczysta,albobrudna,
wtenzgołasposóbpodobnieowszystkim.

Stądponadtopochodzi,żewyrazy,którewidzimy,iżprzypadająniektó-
rymczęściomKościoła,przydawanesąsamemuKościołowi.zgodnieztym
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prawemKościółzwanyjest:przyjazny,piękny,niepokalany,święty,miano-
wiciezewzględunadobra;ogródzamknięty,źródłozapieczętowane,zewzględu
nawybranych.SkoroonisąpierwsząinajlepszączęściąKościołachrystuso-
wego,anawetsąksiążętamiKrólestwaniebieskiego,chociażwziemskiej
rzeczypospolitejjaknajbardziejzlekceważeniiwzgardzeni;prawdziwieipra-
widłowotocoimprzystoi,przenosisięnacałyKościół.Bojakteżzarysto-
telesawyżejuczyliśmy,mówisię,żepaństwotymjest,albotoczyni,czym
mówisię,żedostojnicyimożnowładcysą,albococzynią.

alew tymmiejscu,gdzieprzezluteranówmożenajbardziej jesteśmy
napadani,nienależylekceważyćświadectwalutra,byonipojęli,żesprawa
jesttakotwartaijasna,żenawetsamluterniemógłjejzaprzeczyć.onwięc,
gdywjakimśzgromadzeniuwyjaśniałludowi,jakimsposobemKościółzwie
się święty, uczyprzez synekdochę, żeMateusznapisał, iż bluźnili łotrzy,
chociażŁukaszpisze,żerobiłtojedenznich.Tak je den i ten sam lud, jak
rzecze, ga nio ny jest w Pro ro kach, cho ciaż wie lu jest wśród nich do brych; 
a zno wu chwa lo ny jest, cho ciaż wie lu jest wśród nich złych. A prze pięk ną
posta cią mi ło ści jest ta, któ ra wszel kie do bra czy ni wspól ne, i wspól ne ta kże
wszyst kie zła. By je den dru gie go brze mio na no sił i tak pra wo Chry stu sa
wypełniał. Tak pań stwo, al bo kraj, al bo dom, mó wi się, że czy nią al bo cier pią,
co kil ko ro w nich uczy ni ło al bo wy cier pia ło. Dotądluter.

Tujawszystkichbłędnowiercówwzywam,byjużnawetonibylisędziami,
czymądrzenam[264] przeciwstawiają,żeKościółjestogro dem za mknię tym,
zdro jem za pie czę to wa nym, stud nią wód ży wych, sa dem z owo ca mi ja błek 
(Pnp4,12-13.15);święty,piękny,doskonały,bezplamyizmarszczki,chwaleb-
ny;żewnimzmyślają,iżniemaniczegoprzewidzianego(napotępienie),
niczegosłabego,niczegonieprawego.leczodpowiadajmypokolei.

(Siód me uza sad nie nie roz wią zu je się). Wsiódmymuzasadnieniuzawarta
jestpochwałapieśnioKościele,którejjaksądzęszerokouczyniliśmyzadość.
Dodanejestpotem,żewarcebylisamici,którzyzostaliocaleni,arkazaśbyła
obrazemKościoła.ażebyktośniepopadłwtenbłąd,bymyślał,żewszyscy,
którzyprzezchrzestwchodządoKościoła,sązbawieni,dlategoPiotrostroż-
nieimądrzedorzucił:Ta wo da i te raz zba wia was w chrzcie, któ re go fi gu rą
by ła, nie przez zło że nie cie le sne go bru du, ale przez proś bę do Bo ga o do bre
su mie nie (1P3,21).

SkądinądteżcohieronimmówiAd ver sum Lu ci fe ria nos, jakwarcewszyst-
kierodzajezwierząt,takiwKościelesąludziewszystkichludówiobyczajów.
Jaktampanteryikozły,wilkiibarany;taktusprawiedliwiigrzesznicy,tojest
naczyniazłoteisrebrneprzebywajązdrewnianymiiglinianymi.arkaprzeto
najbardziejwtymjesttypemKościoła,żepozaniąniktsięniezachował,anie
wtym,żewszyscywniejzostaliocaleni.leczSakramentyarkiprzezhiero-
nimawowymdialogusąposzukiwane.Myidźmydopozostałych.

Mówią,żechrystusniejestgłowąinnegoKościoła,niżtego,któregojest
zbawicielem.Topierwszeniejestbardzojasne.chrystusbowiemjestgłową
aniołów,niewiadomojednak,czyjestichwłaściwymzachowawcą.Myślę
zpewnością,żenie,chociażniektórzyrozprawiająprzeciw.nietujestmiejsce
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roztrząsaniatejrzeczy.następnietopołączeniejestsłabe,chrystusjestzba-
wicielemKościoła,przetowszystkich,którzysąwKościelezachowuje.Jest
bowiem Zbaw cą wszyst kich lu dzi, przede wszyst kim wier nych (1Tm4,10),
aleniewszystkichwsamejrzeczyzbawia.

ażebychrystusciałoswoje,którymjestKościół,zachował;powiadam
zachowałskutkiemrzeczyikresem;jeszczeniewynika,żeonzachowuje
wszystkich,którzysąwKościele.zarównoponieważjużwystarczającowyka-
zaneiwyjawionezostało,żecośoKościelemówisięprawdziwie,coprzypa-
damunienazasadziewszystkich,leczniektórychczęści.Jakponieważwyrazy
całościiczęściszerzejsięrozpościerająniżwyrazyciałaiczłon- [265] ków,
jakniecodalejwyjaśnimy.itakniedziejesię,żejeśliciałochrystusaiwszyst-
kiejegoczłonkisązachowane,zachowanesąwszystkieczęściKościoła.

aleiPawełniemówi,żechrystusprzysposobiłsamemusobieKościół
chwalebny;tylkotwierdzi,że:wy dał zań sa me go sie bie, aby go przy spo so bił
chwa leb ny (ef5,27). ajakonumarł,abyśmywszyscyżyli,ajednakniewszyscy
żyją;takwydałsięzaKościół,abygooczyściłiwychwalił,ajednakniewszy-
scy,którzysąwKościele,sączyściichwalebni.chociażprawdziwieKościół
swójprzysposabiasobiechwalebny;leczniewewszystkichczęściach,ani
wtym,byćmoże,czasie.

To,codalejnastępuje,jestbardzołatwe.Bochociażczasemzwanijeste-
śmydziećmiBożymi(J11,52)zgodniezprzeznaczeniem,tojednakwłaściwe
izarazemczęstenazywanie,dokonujesięzobecnejsprawiedliwości,jakzosta-
łowyłożonewrozdzialetrzecim.Widzimyzaś,żesynowieprawdziwiesą
wydziedziczaniiniekiedymianowiciesłusznie.niewynikaprzeto:jest synem,
więc otrzy ma dzie dzic two; jeślizarazemniepowiesz:a pra wa, któ re otrzy mał,
nie utra cił.

Ponieważ zaś synBoganie zawszeuważany zaprawego, lecz czasem
takiego,któryroztrwoniłdobraojcowskie;takżetosądzęnależyrozróżnić,
żeKościółskładasięzsamychsynówBoga.Jeżelibowiemnazwieszsynami
tych,którzyprzezchrzestzrodzenisądlachrystusaiKościoła,tomytwier-
dzimy.leczwśródnichsąjacyśnieprawiigłupisynowie,którychtroskaojca
imatkiusilniepragnieponowniezrodzić,ażuformujesięwnichchrystus.
JeżelisynamiBoganazwiesz,zgodniezczęstszymzwyczajemPisma,samych
tych,którzysąprawiimądrzy;zpewnościąKościółniezsamychtychsię
składa,lecztakżeztych,którzyzmazaliobrazojcowskiejprawościimądro-
ści.Boinatychniekiedynazwasynasięrozlewa.Azaż nie on jest oj cem
twoim? powiada,A na ród prze wrot ny jest i nie wier ni sy no wie (Pwt32,20)

również:Wy cho wa łem sy nów i wy wy ższy łem, a oni mną wzgar dzi li (iz1,2).
Także: ... Na wróć cie się sy no wie po wra ca ją cy, a zle czę od wró ce nie wa sze 
(Jr3,22). Tudzież:Ja ko li lia mię dzy cier nia mi, tak przy ja ciół ka mo ja mię dzy
cór ka mi (Pnp2,2).Wszyscywiernichrystusauznają,żetopowiedzianejest
oświętychKościoła.Skądzaśnazywacierniami,jeślinie,jakpowiadaaugu-
styn(De uni ta te Ec c le siae, rozdział13),zpowoduzłośliwościobyczajów...?
atesameskądcórkami,jeśliniezpowoduudzia- [266] łuwsakramentach?
Dobrawięccórkajestpośródzłych,wtymsamymdomuojcowskim.
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lecz owczarnia chrystusa składa się tylko z chrystusowych owiec.
coteraz?Jakbypasterzniemiałinnychbydląt.Mazaistekozy,maikozły.
Pasterzwięcmanietylkoowczarnię,leczkoziarnięikozłownię.Kozłydalej
ibaranywBoskimpoznaniuipojmowaniusąrozłączone,wludzkiejwiedzy
imyśleniupomieszane.

Gdytusiężyje.chociażróżnestada,wjednejjednaksągromadzie,tak
bardzopomieszane,żeniedadząsięwydzielić,ażprzyjdzieten,którypo-
wydziela jewzajem:Jak pa sterz odłą cza owce od ko złów i po sta wi owce 
po pra wi cy swo jej, a ko zły po le wi cy. (Mt25,32)

lecz bym temu uzasadnieniu ściślej i wyraźniej szkolnym sposobem
odpowiedział,uważamżetrzebatorozważyć,iżnazwaowcynietylkowtym
miejscu, leczwPiśmieŚwiętym(J10,1-21)zwyklebrana jestodobrych
isprawiedliwych,itakowczarniaoznaczaKościółdobrychisprawiedliwych.
Takiesą,jakwyżejpowiedzieliśmy,niektóreinnewyrazy,jaknaprzykład:
przy ja ciół ka, go łąb ka, nie po ka la na, ogród za mknię ty, zdrój za pie czę to wa ny,
sad z owo ca mi ja błek, któretowyrazynadawanesąKościołowi,albozewzglę-
dunasprawiedliwych,albozewzględunawybranych.ztegoniewynika,
żejeśliwowczarnisątylkoowce,wKościeleniemakozłów,któreoblu-
bienicamarozkazpasać,dopókiównajwyższyPasterznieoddzieliichod
baranków.

nazwaowcaoznaczaczasemzłychwKościele,anietylkoprawych.Stąd
bowiemsątewypowiedzi:Zbłą dzi łem jak owca, któ ra zgi nę ła (Ps118,176).
oraz:Wszy scy my ja ko owce po błą dzi li śmy (iz53,6).i:Ja ko owce w pie kle są
po ło że ni (Ps48,15).i:Roz gnie wa ła się za pal czy wość two ja na owce pa stwi ska
twe go (Ps73,1).awewangeliachczytamyozbłą ka nej owcy (Mt18,12-14;
Łk15,4-7),owcach, któ re po gi nę ły z do mu Izra el skie go (Mt10,6;15,24).

aponieważPanpowierzyłPiotrowiowce(J21,15-17),jeżeliuważamy,
żenazwataużytazostałaosamychdobrych,trzebazaistelękaćsię,żebyźli
niesądzili,iżsąwyjęcispodtroskiPiotra.leczjednakktórzykolwiekmają
sakramentwiary,niechwiedzą,żesąpowierzeniPiotrowi;inienależyteraz
pytaćgo,czypasłtrzodędobrych,leczototakże,czyconiemocnegobyło
wzmacniał,acochoregoleczył,acopołamanegobyłowiązał,acosięoderwa-
łoprzywiódł,acobyłozginęłoszukał(zobacz:ez34,4).Wtymznaczeniu
owczarniachrystusaniejest[267] ciaśniejszaniżKościół,lecztaksamojak
onzawierazezdrowymitakżechoreowce.Panzaśwdziesiątymrozdziale
Janaużyłwyrazuowcawtymdrugimznaczeniu.

Jużzaścowtymsiódmym,głównymuzasadnieniu,wreszciezarzucasię,
tołatwojestodeprzeć.Jeżelibowiemspośróduczniówwyszli fał szy wi pro ro -
cy (1J4,1),przedtemjednakbyliwewnątrziwdomu,boinaczejniemogli
wyjść.Powiada:A nie by li z nas (1J2,19). Towykładasięnadwasposoby.
Jan oznajmia na początku, że uczniowie ci byli pozornymi i udawanymi
uczniamichrystusa,którzyjakbyprzy ja cie le i to wa rzy sze sto łu, nie wy trwa ją
cza su po trze by (Syr6,10).Wśródnasobracalisię,mieliznamitensamstół
azresztąwszystkiesakramentywspólne,leczbyłoudawaniecnoty,kupcze-
nie,okazałość;przetoponieważniebylizduchaiprawdziwienasi,niebyli
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znas.Bogdybybylitacy,jacymyjesteśmy,chrześcijaniezducha,pozosta-
libyzaisteznami.

następniebyćmożeomężachapostolskichmówi,gdyrzecze:Z nas wyszli,
ale nie by li z nas (1J2,19).niektórzybowiemzarazodpoczątkurodzącego
sięKościoła,imieniemapostołówsięzachwalali,chociażniebyliprawdziwy-
miapostołami,leczfałszywymiapostołami(2Kor11,13).cowięcmówi,jest
takie:z nas wy szli, tojestznaszejszkołyispołeczności; ale nie by li z nas, 
toznaczyniebyliprawdziwieapostołami;gdybybowiembyli,zpewnością
znamibypozostali.Prawdziwibowiemapostołowie,którychdogłoszenia
ewangeliiwybrałchrystus,nierazto,raztamto,leczzawszetosamomówili
imielistałąiwieczystązasadęiprawdyiżycia.Tobowiemnależałodopowagi
ewangelii,byjejpierwsiwspółpracownicy,którymmianowiciezostałaona
powierzona,zawszeinakażdymmiejscuzachowaliwońismakchrystusa
(2Kor2,14-16).Przeciwniezaśpodstępnipracownicy,chociażczasemprze-
dzierzgalisięwapostołówchrystusa(2Kor11,12-15),leczwkońcugłupota
ich jawnabyławszystkim (2Tm3,1-10), akoniec ichbędziepodług ich
uczynków(2Kor11,15).

chociażgdybyJanmówiłoprzeznaczonych,jakwydawałosięhieronimo-
wiiaugustynowi,niczegojeszczebłędnowiercyniedokonali.Jakiebowiem
jestwynikanierzeczy: nie są z nas, toznaczyniesązwybranych,awięcnie
sąwdomuBoga,którymjestKościół?JakbyzaistewdomuBoganiebyłoz
[268] naczyniamiwybranyminachwałę,takżenaczyńniewybranych,miano-
wicie na zelżywość. lecz na siódme uzasadnieniewiele powiedzieliśmy.
Terazodeprzyjmyósme.

(Ósme uza sad nie nie od pie ra się). azaistena świadectwazPieśninad
Pieśniami,potym,cozostałopowiedziane,niczegoodpowiadaćnietrzeba.

Tozaś,cozapostołazostałozarzucone,Świętyaugustynwdrugiejksiędze
Re trac ta tio nes, (rozdział18), takwyjaśnia,żeapostołopisujeKościółnieten,
któryjużjest,leczktóryprzygotowujesię,abybył,kiedyteżukażesięchwa-
lebny.awksiędzeDe per fec tio ne iu sti tiae rzecze: Gdy bo wiem apo stoł powie -
dział, że przy spo so bi sa me mu so bie Ko ściół chwa leb ny, nie ma ją cy zma zy al bo
zmarszcz ki (ef5,27),lecz do dał chwa leb ny, wy star cza ją co za zna czył, kie dy
bę dzie bez zma zy,al bo cze goś w tym ro dza ju, wte dy za iste, kie dy chwa leb ny.
Bo nie te raz, w ta kich grze chach, w ta kich zgor sze niach, w ta kiej przy miesz ce
złych lu dzi, w ta kich znie wa gach lu dzi nie zbo żnych, na le ży mó wić, że jest on
chwa leb ny. Je że li bo wiem sam Pan nie był chwa leb ny, niż w chwa le zmar -
twych wsta nia (J7,39), ja kim spo so bem na le ży mó wić, że je go Ko ściół jest
chwa leb ny przed swo im zmar twych wsta niem? Oczysz cza więc go ką pie lą 
w wo dzie, zmy wa jąc prze szłe grze chy, po tem do ko nu jąc je go uzdro wień,
sprawia, że bie gnie do owe go chwa leb ne go, bez zma zy i zmarszcz ki. Dotąd
augustyn.TegozdaniabyłnietylkoŚwiętyTomasz,(SumaTeologiczna,część
trzecia,zagadnienie8,artykuł3,do1),lecztakżehieronim(In Hie re miam,
rozdział31)iBernard(Ho mi lia in fe stum Omnium Sanc to rum, rozdział3).
Wtymzresztąznaczeniutenżeaugustynwyjaśniłświadectwoizajasza(52,13-
15)wksiędzeCon tra Do na ti stas, pozestawieniurozdział8.
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chociażinnepojmowanietegourywkajeststosowniejsze,żebynieobrze-
zanyidzikiludnieuciskałKościołaBożego,takjakuciskaten,ktodepcze
nogą.awdziewiątymrozdzialeuczy,że trzeba rozróżnićczasyKościoła
i zgodnie z rozmaitością należy godzić te różne urywki Pisma, głoszące
częściowoczystośćKościoła,aczęściowoprzymieszkęzłych.

Pamiętamjednak,żekiedyśtakwykładałemsłowaPawła,żebywszystkie
odnosiłysiędoskutecznościchrztu,takżeobecnej.cobowiemmówi:że go
przy spo so bi so bie bez zma zy (ef5,27),tojestjasneigotowe,ponieważchrzest
bezsporniecałkowiciegładziwszystkiezmazy.cozaśdodaje:bez zmarszcz -
ki, tozpewnościądotyczynowościchrztu,którysta re go czło wie ka (ef4,22;
Kol3,9)zniósłizniszczył.Od na wia się [269]mianowiciejak or ło wa młodość
nasza(Ps102,5),przez omy cie od ro dze nia i od no wie nia w Du chu Świę tym,
któ re go wy lał na nas ob fi cie (Tt3,5).

leczwjakisposóbKościółprzezchrzestchwalebny?Wtedymianowicie
chwalebnaoblubienicaukazywanajestswemuoblubieńcowi,gdyukazujemu
siędziewicasławnarodemicnotą,piękna,czysta,drogocennąszatą,złotem
isrebremprzybrana.Takjednakchwalebniniesąopisani:takró lo wa, któ ra
sta nę ła po pra wi cy kró la w ubio rze zło tym, ob le czo na roz ma ito ścią (Ps44,10),
aniestera ja śnie jąc w odzie niu kró lew skim i oto czo na chwa łą swo ją (est
15,4-5),ani Sa lo mon we wszyst kiej chwa le swo jej (Mt6,29;Łk12,27);chwa-
lebniejszyjestKościółdlachrystusa,świeżopoświęconysakramentemchrztu.
BoniemniejdoKościołaniżdoSynagogistosujesięto:Ob my łem cię wo dą,
i oczy ści łem krew two ją z cie bie, i po ma za łem cię olej kiem. I ubra łem cię 
w ró żno barw ne sza ty, i obu łem cię w mo dre obu wie, i opa sa łem cię bi sio rem,
i przy odzia łem cię de li kat nym odzie niem. I przy bra łem cię ozdo ba mi, i da łem
ma ne le na rę ce two je, a łań cuch oko ło szyi two jej. I da łem na usz ni cę nad usta
two je, i kol czy ki na uszy two je, i wie niec ozdob ny na gło wę two ją. I ozdo bi łaś
się zło tem i sre brem (ez16,9-13).

Wyłożyćtozosobnawskutecznościchrztu,byłozaistełatwo,lecztego
czasuniejest.niemusimywięcdoprzyszłegoczasuodnosićtychskutków,
którychchrzestKościołaudzielaobecnie.Wszystkotobowiemapostołspro-
wadziłdodwojga:byKościółbyłświętyiniepokalany.rzecze: Aby przy spo -
so bić sa me mu so bie Ko ściół chwa leb ny, nie ma ją cy zma zy, al bo zmarszcz ki,
al bo cze goś po dob ne go, ale że by był świę ty i nie po ka la ny (ef5,27).Wierzy-
my,żetakijesttakżeteraz,wprawdzieniewkażdejswejczęści,botoniejest
konieczne,jakprzedtempowiedzieliśmy,leczwwieluczłonkach,których
świętośćiczystośćsprawia,żeKościółtenprawdziwienazywasięświęty
iniepokalany.(zresztądoKościołaobecnegowydająsiętoodnosić:Papież
fabianwEpi sto la 3 ad Hi la rium; Gelazywdekrecie:De Apo cry phis, Szósty
SynodwToledo,rozdział1;Sykstusiii,Epi sto la uni ca, rozdział5;hieronim,
In Epi sto lam ad Ephe sios, rozdział 5;augustyn,De per fec tio ne iu sti tiae
hominis con tra Ca ele stium).

zaistewniemowlętach,orazdorosłychdopierocoprzezchrzestobmytych,
niemawprostżadnegosporu,żeKościółjestświętyiniepokalany.lecz,że
jestbezzmazy,jakuczyłaugustyn,dorzeczymówisięotym,ktowolnyjest
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odgodnychpotępieniawystępków,aniezaniedbujezmywaniajałmużnami
samychgrzechówpowszednich.TychbowiemPismozwieniepokalanymi.
Powiada:I bę dę nie po ka la ny z nim (Ps17,24).Wjakisposób?Bę dę się strzegł
nie pra wo ści mo jej (Ps17,24).również:Bło go sła wie ni nie po - [270] ka la ni 
w dro dze, któ rzy cho dzą w za ko nie Pań skim (Ps118,1)!Bonieci,którzyczynią
nieprawość,chodzilijegodrogami.Wtychprzeto,którzyczyścisąodniepra-
wościiwystępku,jestichzaświelu,Kościółjestniepokalany,chociażwszyscy
zaciągajątrochęnieczystości,toznaczypowszedniejwiny,zesłabejiniestałej
natury.

Wedługtegotłumaczenia,którewydajemisiębardziejzgodnezesłowami
izdaniemPawła,widać,żeKościółnawetobecniejestwniektórychswoich
członkachzaistewprostniepokalany,toznaczybezwszelkiejzgołazmazy;
wniektórychzaś takczysty, żemożemiećcośzmazy, jednak tej lekkiej.
Takwniektórychjestniewinny,wniektórychdoskonały.

Doskonałymizaś,krótko,jakmówią,nazywamytych,wktórychjestżycie
śmiertelne,którzyosiągają,naileludziemogą,najlepszysposóbidrogężycia
naziemi,chociażwdrobiazgachniekiedyzawodzą.leczkażdyktogrzeszy,
niepoznałBoga,akażdy,ktonarodziłsięzBoga,grzechunieczyni.Ten
urywekŚwiętyBernardwkazaniuoSiedemdziesiątnicy,któregopoczątek:
Ma gna mi hi con so la tio> bierze o synach Bożychwedług przeznaczenia,
którzy,wyjaśnia że nie grzeszą, to jestw grzechu nie trwają. Święty zaś
augustynwHo mi lia qu ar ta in hanc Io an nis Epi sto lam; orazDe bap ti smo
Parvu lo rum, księgadruga,rozdział8;i Con tra Par me nia num, księgadruga,
rozdział7;tudzieżwieleobszerniejwksiędzeDe per fec tio ne iu sti tiae, wykła-
da,żesynowieBoganiegrzesządlatego,żesąsynamiBoga;cizaś,którzy
grzeszą,nieznająBoga,dlategogrzeszą.Grzechbowiemniezwiaryiwiedzy,
leczzniewiedzypochodzi.Wiaranatomiastimiłość,przezktórejesteśmy
synamiBoga,niedziałająopacznie,leczodpierająwszelkigrzech.zatym
zdaniempostępujeŚwiętyTomaszzeswojąrodziną,Su ma Teo lo gicz na, część
ii-ii,zagadnienie24,artykuł11,do1.zatymsamymszlizaugustyneminni
biskupiafrykańscy,jakwidaćz Epi sto la pięciubiskupówad In no cen tium.

JakbowiemPawełmógłpowiedzieć:Je śli więc to czy nię, cze go nie chcę,
już nie ja to czy nię, ale grzech, któ ry we mnie [271] miesz ka (rz7,20);tak
człowieksprawiedliwy,jeżeliprawemnaturyskądinądopacznejlekkoczasem
zawodzi,prawdziwietakżemówito: już nie ja to czy nię, ale grzech, któ ry 
we mnie miesz ka (rz7,20)

Tegowyjaśnienianieośmielamsięzaisteodrzucać,bozgadzająsięznim
zarównopewneurywkitegolistu,jakwybitnimężowie.leczbymzsercapo-
wiedział,comyślę,bardziejpodobamisięzdaniehieronima,któryniesądzi,
żeJanmówiogrzechuwogólności,lecztylkoośmiertelnym.Toconiemal
w całym kontekście listu jest widoczne. To bowiem apostoł tam czyni,
bywykazać,żeniemażadnegowspółudziałuświatłaiciemności,chrystusa
iBeliala,iżeniemożnamieszaćsprawiedliwościinieprawości,występków
imiłości,chrystusaiantychrysta,napewnoniebardziej,niżnocyidnia.
(hieronim,Ad ver sus Io vi nia num, księgadruga;cic,częśćdruga,causa33,
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zagadnienie3,Dystynkcja2depaenitentia,rozdział40:Si enim;a.friedberg
1(1955)1202-1206;ireneuszwksiędzepierwszej,rozdziale20, pisze:Szy mon
wziął so bie ja kąś Se le nę nie rząd ni cę, a uczniów swo ich uczył śmia ło ro bić 
co chcą; bo lu dzie zba wia ni są we dług ła ski, a nie we dług spra wie dli wych
czyn no ści; Gnostycyteżumieszczaliszczęśliwośćwpoznaniuiwiedzy,które
błędnieobiecywaliśmiertelnym,podczasgdyzaniedbywaliuczynkimiłości.
PrzeciwkonimnapisanezostałylistydoTymoteusza,listJudy,DrugiPiotra
iPierwszyJana;przeszłezaobecne.)

Bylibowiemjacyśbłędnowiercy,którychterazjestwieluzluteranów,
którymwystarczało,jeżeliraz,poprzyjęciuchrztu,mieliwiaręnawetbez
uczynków.TenbłądzarazodpierwszegorozdziałuzacząłodsuwaćJanwte
słowa:Bóg jest świa tło ścią, a ciem no ści żad nej w nim nie ma. Je śli mó wi my,
że ma my z nim to wa rzy stwo, a cho dzi my w ciem no ści, kła mie my (1J1,5-6).
równieżwdrugimrozdziale:A po tym po zna je my, że go zna my, że przy ka za -
nia je go za cho wu je my. Kto mó wi, że go zna, a przy ka zań je go nie cho wa,
kłamcą jest (1J2,3-4).Takżewtymrozdziale:Kto mó wi, że w nim miesz ka,
po wi nien tak jak on po stę po wał i sam po stę po wać... (1J2,6).Kto mó wi, 
że jest w świa tło ści, a bra ta swe go nie na wi dzi, aż do tąd jest w ciem no ści 
(1J2,9).Tudzież, ...Kto mi łu je świat, w tym nie ma mi ło ści oj cow skiej... 
(1J2,15).Wtrzecimteżrozdziale:Ka żdy kto czy ni grzech, czy ni i nie pra wość
(1J3,4).Żebyktośmianowicieniemyślał,żemowabędzieokażdymgrzechu,
nawetlekkim.nieprawośćbowiemjestgrzechemciężkim.

Wtedywięcdodaje:Kto kol wiek w nim miesz ka, nie grze szy; a kto kol wiek
grze szy, nie wi dział go, ani go nie po znał (1J3,6).Bopewnepoznanieiwie-
dzaoBoguprzyjazna iwłaściwa jest tym,którzymająDuchamądrości,
umiejętnościirady,któregotoDuchawszystkimnieprawymbrakuje.Przeto
Boganiewidząiniepoznają.chociażgłoszą,żemająwidzeniaiobjawienia
Boga.

również:Dzia tecz ki! Niech was nikt nie zwo dzi. Kto czy ni spra wie dli wość,
spra wie dli wy jest, jak i on jest spra wie dli wy. Kto czy ni grzech, mianowicie
śmiertelny, z dia bła jest... Kto kol wiek na ro dził się z Bo ga, grze - [272] chu 
nie czy ni, mianowiciejakdługojestsynemBoga,bo na sie nie je go, tojest
miłość,w nim trwa (1J3,7-9);ijakdobredrzewo,jeżeliniezostaniezepsute,
niemoże złychowoców rodzić, tak synBoganiemożepopełnić zbrodni
iwystępku,jeżelisynemBogabyćnieprzestanie.Wtymwidocznisąsyno-
wieBogaisynowiediabła.Ktojestsprawiedliwy,jestsynemBoga;ktonie
jestsprawiedliwy,aniniemiłujebrataswego,jestsynemdiabła.

Takżenakońculistu:Kto kol wiek z Bo ga się na ro dził, nie grze szy (1J5,18).
Toznaczynienaruszamiłości,leczzachowujeprzykazania,ponieważnaro-
dzeniezBogazachowujegoizłygoniedotyka.Bojakdługoonzachowuje
nasienie,narodzeniezBogazachowujejegoizłygonietyka.leczjeżelisa-
mowolnienasienietoodrzuci,zktóregonasieniajestnarodzony,wtedyzaiste
synemdiabłauczynionegozły jużnie tylkodotyka, leczużywago, także
naswoje.Tęmyślhieronimarównieżaugustynprzyjmuje,wpiątejhomilii
dotegolistu.
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iobytanaukaapostołaniebyłakoniecznaludziomnaszegowieku.lecz
widzimy,żewielujest,którzyzaniedbawszytroskęimiłośćswoichbraci,opu-
ściwszyinneprzykazaniaewangeliiinatury,modlitewkom,rozważankom,
boniepowiemkontemplacjom,wdzieńiwnocysięoddający,kłamią,żeznają
imiłująBoga.astądwiemy,żeznamygo,jeślijegoprzykazaniaspełniamy.
Ktobowiemniemiłuje,nieznaBoga.TazaśjestmiłośćBoga,byśmystrzegli
jegoprzykazań.zaistektoprzeczytałzarównodrugijakitrzecilisttegoż
apostoła,pojmiejawnie,żecałamowaapostołanapominatych,którzykłamali,
żebezmiłościbliźniegosądobrzy,sprawiedliwi,sąprzyjaciółmiisynami
Boga.itymzaisteciężej,imwiększąsztukąudawaniapozorowali,żeoddają
siępoznawaniuBogaikontemplacji.

leczotymuzasadnieniuwięcejzostałopowiedziane,niżmożezasadapod-
jętegodzieławymagała.Przetonaowoświadectwozlistudohebrajczyków,
byniebyłouciążliwemówićwiele,niepowiemynic.alejednakicośmówić
nie jest konieczne, bow odpieraniu tego rodzaju uzasadnień nasza praca
iwysiłekniesąupragnione.

(Dzie wią te uza sad nie nie roz wią zu je się). Totakżejestłatwe,cowdziewią-
tymuzasadnieniunajpierw[273] przeciwstawiasię.Jużbowiemzostałoudo-
wodnione,żeabyKościółbyłświęty,niepotrzeba,bywszyscycibyliświęci,
którzynazywanisąjegoczęściami.Bochociażhieronimtouczynił(wko-
mentarzulistudoGalatów),mynieużywamyKościoładwojako:tego,który
zewsządświętyicałyjestciałemchrystusa,oraztego,którymazłychzmie-
szanychzeświętymi.lecztegouczymy,żeludchrześcijańskiprawdziwie
zwanyjestświęty,choćniewszyscysąświęci,którzydotegoludusięzali-
czają.Boradzisięwzgardzićwytwornymidowcipami,którymitozwalczano.
SątoczystebrednieSofistów,bardziejpuste,jakmówią,odgłupstwSycylij-
skich.Pozatym,iżmożewierzymy,żeKościółjestświęty,ponieważludprzez
chrzest jestBoguoddany,konsekrowany,uświęcony, tychbowiemPismo
zwykłozwaćświętymi.

Tozaś,cozarazdodano,trzebastarannierozważyć.czyminnymbowiem
jest być częściami Kościoła, a czym innym członkami Kościoła. nazwa
bowiemczęścimaszerszyzakres,nazwaczłonkawęższy.częśćodnosisię
docałości,członekdociałażywejistoty.Takczęśćbezżyciaznajdujesię
w kamieniu, drewnie i innych tym podobnych. członek zaś prawdziwie
iściśle,niedasięnawetpojąćbezżycia.Dlategonieprawisązaisteczęściami
Kościoła,aniesączłonkamiKościoła,albochrystusa.Sąnatomiastczłon-
kamidiabła.(Św.Tomasz,SumaTeologiczna,częśćiii,zagadnienie8,arty-
kuł3,do2).awKościeleuważasię,żesąobywatelamidotegopaństwa
zaliczonymiiprzypisanymi,jednakobywatelamizłymiiwystępnymi.

Jakimzaśsposobemprawiinieprawitensamzgołaludstapiają,aniema
wspólnotyświatłazciemnościami,ugodychrystusazBelialem,wspaniale
wyjaśniaŚwiętyaugustyn,Con tra Do na ti stas, pozestawieniu,rozdział6.
z tego jednego powodu pozostałe potwierdzenia tego uzasadnienia czub-
kamipalców,jakmówią,sięobala.czybowiempowieszciało,czychleb,czy
ziarno,czypszenica,czyjakiekolwieknazwysąimpodobne,którezistoty

211PowagaKościoła



odnosząsiędodobrych,leczprzezdobrychtakżedotegoludu,któregodobrzy
sąwybornymiczęściami.Żezaśtoznaczeniemajątakżewszystkiesłowa
augustyna, (zobacz: księgę trzeciąDe do ctri na Chri stia na, rozdział 32),
jestbardziejznane,niżtrzebabyoznajmiać.

Przeczybowiem,żeźlisąwcielechrystusa,iżechrystusniemożemieć
członkówpotępionych.Przeczy,żesązaliczanidoczłonkówgołębicy.Przeczy,
żenależądotegoKościoła,któryniemazmazyanizmarszczki.Przeczy,że
należądospoi- [274]wadomuBożego,albonawetmieszkająwnim,wktórym
samijednomyślnimieszkają.Wszystkotobowiem,jakbardzoczęstobyło
mówione,tylkoprawymzsiebieprzynależy,azewzględunanichprzynależy
Kościołowi.Takjakzewzględunawybitnąigłównączęśćwcałymnim,
zwykłosięwypowiadaćcośocałości,coposzczególnymczęściomwrówny
sposóbnieprzypada.chociażaugustynbyćmożeposzedłzatympodziałem
hieronima,bydzielićKościółnadwieczęści,tę,którazewszechmiardobra
jestciałemchrystusa,oraztę,którastopionajestzdobrychizłych.

Jakimczołemzaśprzeciwstawiająnamaugustyna,którywdrugiejksiędze
Re trac ta tio nes, rozdział18,orazIn Psal mum 24 et 25, iwksiędzetrzeciej
Con tra Pe ti lia num, rozdział12,iDe uni ta te Ec c le siae, rozdział13,iCon tra
Do na ti stas, pozestawieniu,rozdziałyod 4ażdo11,jaknajbardziejwyraźnie
istalemanaszezdanie?(augustyn,Li ber de bap ti smo, cic,De cre tum, część
iii,De con se cra tio ne, DystynkcjaiV,rozdział49:Est uni tas, a.friedberg,
1(1955)1381).iniewątpliwiecyprianorazhieronimtosamoznamiwy-
śpiewywali.TamtenwEpi sto la ad Ma xi mum (księgatrzecia, Epi sto la 3, roz-
dział1),tenwkomentarzuEpi sto la ad Ga la tas orazwDia lo gus ad ver sus
Lu ci fe ria nos. iodziewiątymuzasadnieniudotąd.

Dzie sią te mu uza sad nie niu, ztegoconaSiód me zostałoodparte,jaksądzę
odpowiedziano.

(Je de na ste od pie ra się). najedenasteuzasadnienie tęmiejodpowiedź.
nie uchybia zwyczajowi PismaŚwiętego, jeżeli całkiem ten sam lud raz
zpowodusprawiedliwychnazwiemyszczęśliwymibłogosławionym,drugi
razzpowodunieprawychnędznyminieszczęśliwym.otoMojżeszrazzwie
izraelaludemwybranym,błogosławionym,rodzajemświętym,szczególnym
ludemBożym;drugirazludemtwardegokarku,głupiminiemądrym.Także
izajaszczasemnazywaludemGomory,czasemnawetludemBożym.

iwrzeczysamej,jeżelijestzwyczajPisma,jakodpierającdrugieuzasad-
nieniewieluprzykładamiujawniliśmy,taksamoganićlud,jakbywszyscybyli
źli,itakpocieszać,jakbywszyscybylidobrzy;wynikastądrównież,żeten
samludwnaganieikarceniuzwiesięniegodziwy,awpocieszaniuichwale-
niu święty. iaugustynnie zawahał się tłumaczyć, żeKościół jest czarny
wzłych, apięknywdobrych,w trzeciejksiędzeDe do ctri na Chri stia na,
rozdział32.aory- [275] geneszpowodu tych,którzy sprzedająwnim
gołębie,nazwałKościółjaskiniązbójców,wTrac ta tus in Mat tha eum 15.

a jeżeli tej obrony by nam zabrakło, mamy inną, że w tego rodzaju
sprawachjakaświększajestmocdobraniżzła.izgoławięcejznacząnieliczni
dobrzy,byludbyłdobry,niżwieluzłych,byzwanybyłzły.
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PrócztegoKościółnazywamyświętym,ponieważszczególnieBogujest
poświęcony.Dlategochociażjestwnimwieluzłych,niepowinieniniemoże
byćnazywanySynagogaSzatana.zatobowiemnaSoborzeKonstancjańskim
potępionezostałozłorzeczenietego,ktoSynagogąSzatananazwałKościół
rzymski.ojedenastymzaśuzasadnieniupowiedzianodosyć.

(Na dwu na ste uza sad nie nie). Dwunastezaśjestsłabeisłowne,chociażKal-
winniewahasiętymradować,czympowiniensięwstydzić.rozumujeon
mianowicieczasembystro,częściejwytwornie,leczniekiedytakniezręcznie,
niesmacznie,ospale,żeztrudemuwierzyłbyś,żemiałon,niemówięwy-
kształcenieczydowcip,leczalbowogólejakiśrozum,albonawetzdrowy
rozsądek.Takwielemożebłędnowierczy,błądiślepyupór,żeodejmujecałą
naukę,gasiświatłopojmowania,ispychacałyporządeksposobumyślenia.

leczdorzeczy.Tojestprawdą,żeGrecysąodszczepieńcamiidlatego
u nich nie ma Kościoła. Wierzymy bowiem w jeden Kościół Katolicki.
Dlategokoniecznejest,byktoodjednościsięoddziela,ponieważniejest
wjednymKościeleKatolickim,wogóleniebyłwKościele.iGrecynietylko
sąodszczepieńcami,leczsątakżebłędnowiercami;zarównozinnychpowo-
dów,jakztejzwłaszczaprzyczyny,żeprzeczą,iżjedenpasterzcałegoKościo-
łazostałprzezchrystusaustanowionywŚwiętymPiotrze.lecztowtym
miejscuniedogodnie,winnymmiejscudogodniesięwyjaśni.Bojeślijacyś
takodpadająodchrystusa,prawdziwejgłowyKościoła,żeodbierająmuwiarę,
ci,wyznaję,nawetowielebardziej,tracąprzywilejnazwyKościoła.

Po śmierci zaś papieża, bezwątpienia pozostaje jedenKościół, i trwa
wnimDuchPrawdy, leczokaleczony iumniejszonyzostajebezzastępcy
chrystusaijednegopasterzaKościołaKatolickiego.Dlategochociażwtedy
równieżprawda jestwKościele, to jednakgdybypowstałysporyowiarę
ireligię,sądyKościołabezgłowynazieminie[276] takbardzobędąpewne.
nietujestmiejscetoprzedstawiać.

otóż apostoł, gdybyw tymmiejscuumyślnie chciał określić jedność
Kościoła,zapomniałotym,odczegomytwierdzimy,żejednośćKościoła
zawisła.leczniemogędośćsięnadziwićgadaniutychludzi,którzyskoronie
zachowalijednościduchawzwiązcepokoju,leczodciałaKościołasięoddzie-
lili,przeciwstawiająnamwtymmiejscuPawła,któryimjestjaknajbardziej
przeciwny.Jeżelibowiemchrystusmajednociało,aniedwa,jakimsposobem
mydwaKościołydopuścimy?Jeżelijednajestwiara,ktowwierzeireligii
różnisię,tenjakimsposobemjestwjednymKościele?Ktozaśgardzizastęp-
cąchrystusa, czyonuznaje jednegoSyna?zpewnością,ktocześćBoga
zmyślawedługswejwoli,tennieczcijednegoDucha,nieprzyjmujejednego
ojca,adlategoniejestwjednymKościele,którybezprawidłowejikatolic-
kiejwiaryjednegoBogaaniczcić,animieć,niemoże.leczto,copozasprawą
ipozazamiaremspotykaniechcących,krótkoodeprzećnależy.idźmywięc
dopozostałych.

UGreków,mówią,sąjacyśdobrzyludzie.zaiste,jeżelisąjacyś,citylko
będą,którzyzgodząsięzwiarąkatolicką,którzyobcysąodszczepieństwu,
którzyutrzymują,żejednajestgłowajednegociała(Kol2,8-10.19),jeden
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pasterzjednejowczarni,nietylkowniebie,leczinaziemi.Takbowiemzdało
sięchrystusowi,głowienaszejipasterzowi,jednegonamiejscesiebieKościo-
łowi zostawić, którego gdyby wierny porzucił, opuściłby jedność i ciała
iowczarni.JakwizraeluzaJeroboamabylijacyśludziepobożni,lecztylko
ci,którzywpodzialekrólestwanieobmyślaliżadnegopodziałuwiary,religii,
kapłaństwa.aleotymgdzieindziej.

Terazuważam,żetrzebaprzypomnieć,iżapostołwtymmiejscuopisuje
doskonałąjednośćiwspólnotę,takąmianowicie,jakaznajdujesięwludziach
dobrychiświętych.Trzebabowiemwspomnieć,żenazwaciałojestwłaściwa
dlaKościołasprawiedliwych.Jednowięcciałojednymnajpierwduchemjest
określone,któryjenietylkoożywiajakdusza,leczjakoduchposzczególne
jego członki uruchamia, każdy do jego celu porusza, skłania. następnie
jednociałowymagatakżejednejnadzieipowołania.Gdziewyraznadzieja
używanyjestnaspodziewanąrzeczichwałę,jakwtymteżmiejscu:A na dzie -
ja, któ rą się wi dzi, nie jest na dzie ją (rz8,24).Jedenwięccel,jakpozostałe,
[277] marównieżtarzeczpospolita,doktóregowszyscyjejobywatelesą
powołaniiprzeznaczeni,naktórydlategopatrząwszystkieczłonkitegociała.

natrzecimmiejscujednarzeczpospolita,jednegoPana,jednegokróla,jed-
nejgłowypragnie.Jeżelibowiemmadwiegłowy,jestpotworna.Wymaga
prócztegojednejwiary.Jeżelibowiemobywateletejrzeczypospolitejniebędą
wierni,jednegoluduBożegonieuczynią.ludzaśBożypojmujesięjako
poświęconyczciBożejireligii.ajeżeliniebędziejednejwszystkimwspólnej
wiary,niebędziezaistejednejreligii,atymbardziejjednegoKościołaBożego.
acóż,żejeśliwierzymywróżności,podczasgdywiarajestjakbyokiemtego
ciała,tegosamegozadaniaicelumiećniemożemy?Jednawięcwiarajest
konieczna.

Koniecznyjestprócztegojedenchrzest,wktórymjestuczestnictwopozo-
stałychsakramentów.ludmianowiciechrześcijańskiistniejenietylkoprzez
wewnętrznąwspólnotęwiaryiwęzełmiłości,lecztakżeprzezzewnętrzne
świadectwowiary,wspólnotęsakramentów.Stąddziejesię,żejeślitymsamym
chrztem i tymi samymicałkiemsakramentamiczłonkinie sązewnętrznie
powiązane,niemogąspoićsięwjednociałochrystusa,którymjestKościół.
apostołzaśuczyniłwzmiankęosamymchrzcie,zarównoponieważwśród
wszystkichsakramentówjestjaknajbardziejjeden,jakponieważtensakra-
ment jestwłasnąoznaką luduchrześcijańskiego,którąnie tylko jesteśmy
naznaczeni,lecztakżeuświęceni.To,coSynagodzedawałoobrzezanie.

Jużsłowa,którePawełdodaje:Je den Bóg i Oj ciec... (ef4,6),tegojakmi
sięwydajedotyczą,byśmywjednympanutejrzeczypospolitejnieuważali,
iżtkwityraniaiwładztwo.Gdywięcpowiedział:je den Pan (ef4,5)miłymi
wyrazamimiękczyiłagodziwładztwo.rzecze:Niech cie bie nie trwo ży je den
Pan; je den bo wiem Bóg, ten sam też je den Oj ciec. WimieniuBogaprzeto
pojmijdobroć,łagodność,opatrznośćBóstwa.Powiada:Bło go sła wio ny lud,
któ re go Bo giem jest Pan (Ps143,15).lecztenowielebardziejbłogosławio-
ny,któregoPanojcemjego;wojcubowiemzrządzonajestwyjątkowamiłość
iniepospolitatroska,byśjużnietakkrólestwo,jakjednąrodzinęsynówojca

KsięgaiV214



pojmował.leczniewiemdlaczego,gdydosłówPawładoszłaiprzylgnęła
mowa,dalekoodbiegłemodzamiaruistałemsięniemalniepomnyzamiaru
mego.

Powiedziałem,żeapostołokreśladoskonałąjednośćciałaKościoławszyst-
kimijejprzyczynami.Koś- [278] ciołazaśjednośćmaszerszyzakresiznaj-
dujesięwtych,którzyniezachowująjednościduchawzwiązcepokoju;inie
sąmiędzysobązłączeniprzezmiłość,orazjednidrugichujmującwiążąsię
zgłową.alewtejcałościsąnawetjakieśczęścibezwiary.Jakukrycibłędno-
wiercydopókiniesąwyłączenizKościoła.Wnichwystarczyjedenchrzest
itasamaspołecznośćiwspólnotasakramentów,bymówiono,żesąwtym
Kościele.

Bożepapież,biskupiiinnisłudzyKościołapozbawianisąwładzyprzez
ukryteiwewnętrznebłędnowierstwo,nietylkoniepewne,leczzaistenawet
nieprawdopodobnejest,twierdząTeologowienajwyższejpowagi.Żezaśprze-
łożonymiiurzędnikamiorazzgołazarządcamirzeczypospolitejsąci,którzy
niesączęściamitegorodzajurzeczypospolitej,zaistenawetpomyślećnie
można.ztegopowstajewielkiznak,żeniewewszystkichczęściachKościoła
równajestjedność,leczwniektórychbardzoniedoskonała.

Jeżelitoniezbytsiępojmuje,pojąćmożnazciałaprzyrodzonego.Wnim
duchiduszatakistnieje,żejakimśczęściomdajemocmyślenia,jakimśmoc
wzrostu,innymjaksięzdajeżadnejmocyożywionejalbooddechowej,zupełnie
jakbyteczęścianiduszyaniduchawsobieniemiały.alewidzimyteż,gdy
jakiśczłonekpozbawionyczuciaiżyciausychawciele,ponieważwewszyst-
kichinnychczęściachtrwa,wpewnymruchuzewnętrznymdziękiduchowi
uczestniczy,chociażduchjemunieudzielaniczegowewnętrznegoiżywotnego.

TenzaistesposóbduchchrystusawcieleKościołautrzymujeizachowuje.
niektórebowiemczęścitakdarzydusząiożywia,iżzdajesięimniczego
zżyciowychporuszeńniebrakować;naniektóretakwpływa,żezaistenietylko
życia,leczjakiegośwewnętrznegotchnienia,jakbyżyciodajnego,imudziela;
innym daruje swą zewnętrzną siłę imoc, a chociaż sąmartwymiwprost
isuchymiczłonkami,żebyniezostałyjednakzciaławycięte,przezduchawraz
zciałemsąporuszane.Tendalszyciągiszeregporuszanychczęści,chociaż
jest nikły,jednakwKościelemaznaczenie,bydlamiejsca,któremająwcie-
[279] le,niektóreczęścinawetgłowamikościelnegociałabyłynazywane.
Biada wam, któ rzy je ste ście bo ga ci na Sy jo nie... co cel niej si, gło wy lu dów
(am6,1).

członkibowiemniekiedy,niezżycia,któresamodzielnieiznaturydzierżą,
leczzpołożenia,którewcieleotrzymały,przezprzenośnięzwykłybyćtłuma-
czone.Tak,ktomapierwszemiejscewkierowaniuKościołem,tenzwanyjest
głowąKościoła,chociażściśleiprawdziwieniejestczłonkiemciałaKościoła.
leczotym,codotyczyłojednościKościoła,iletudosyćbyło,wydajesięnam,
żepowiedzieliśmy.TerazmówmyopowszechnościKościoła,bootopytasię
wtrzynastymuzasadnieniu.

(Trzy na ste mu uza sad nie niu od po wia da się). Καθόλον (Ca tho lon) poGrecku,
jeżelioddaszsłowowsłowo,przetłumaczysz:we dług ca ło ści, cόλον (Ho lon)
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bowiemznaczycałość.Stądkatolicki,jakmówiaugustyn,wziąłnazwę,ponie-
waż na całym świecie rozlany jest zgodnie z przepowiedniami proroków
(Ml1,11;Dn2,44;iz54,11-17).Ponieważzaśprzezcałyświatpojmujesię
takżewszystkienarody,stądwięcpochodzi,żeKościółnazywasięKatolicki,
toznaczypowszechny,ponieważwewszystkichplemionach,ludach,naro-
dach,płciach,stanach,długoiszerokosięrozlega(Ps18,1-7;Ps71,8-11).
ojednejidrugiejrzeczyjesttawspaniaławyrocznia:Żą daj ode mnie, a dam
ci po ga ny dzie dzic two two je, a po sia dłość two ją krań ce zie mi (Ps2,8).itą
różnicądzielisięnietylkoodSynagogi,lecztakżeodzborówizgromadzeń
błędnowierców.

Sątakżetacy,którzymówią,żeKościółzwanyjestKatolickizpowodu
wspólnejwiaryipowszechnejnauki.WiarazaśKościołainaukajestwielo-
krotniewspólna ipowszechna.Popierwszezewzględuna ludzi,zgodnie
ztym:Opo wia daj cie Ewan ge lię wszel kie mu stwo rze niu (Mk16,15;Dz1,8;
rdz26,2-5;Ps21,28-32;Ps71,8-11;Ps116,1;Łk24,46-47;ap5,13;Kol
3,1-17;Tt1,1-4).następniezewzględunamiejsce,jaknapisano:Prze po wia -
da li wszę dzie i głos ich roz szedł się po ca łej zie mi (Mt28,18-20;Mk16,20;
rz10,18).Prócztegozewzględunaczas.Ponieważapostołowienierazto,
raztamto,leczzawszemówilitosamo,rzecze:Lecz wier ny jest Bóg, że mo wa
na sza do was nie mia ła w so bie „tak” i „nie”... bo w niej jest „tak” (2Kor
1,18-19).również:Opo wia da li mi zło śni cy ba śnie, ale nie we dług za ko nu
twego. Wszyst kie przy ka za nia two je są praw dą (Ps118,85-86).adalej:Na
wie ki, Pa nie, sło wo two je trwa na nie bie. Na po ko le nie i [280] po ko le nie
prawda two ja (Ps118,90).cowięcprzezwszystkich,wkażdymmiejscu
iczasie,pewnieistalewierzysięiuczy,toprawdziwiezwiesiędogmatem
katolickim.aktórymategorodzajudogmatyikarność,tenjestprawdziwie
KościołemKatolickim.Bozborybłędnowiercówmająprywatne,obce,niestałe
itajemnenauki.

DobrzewięciroztropnieWincentyzlerynu,De pro pha. no va. rzecze:
W sa mym ka to lic kim Ko ście le, do któ re go nie je den na ród, nie je den za ką tek,
lecz wie lość mo rza się zwra ca, to utrzy muj my, co wszę dzie, co za wsze, co przez
wszyst kich by ło wie rzo ne. To jest bo wiem praw dzi wie i wła ści wie ka to lic kie,
co wy ja śnia sa ma moc i ro zu mie nie na zwy, któ ra to wszyst ko praw dzi wie po -
wszech nie ogar nia. Sko ro to tak jest, ten jest praw dzi wym i szcze rym ka to li -
kiem, kto co kol wiek po zna jąc, że od daw na Ko ściół Ka to lic ki po wszech nie
utrzy my wał, po sta na wia so bie, że tyl ko to wi nien utrzy my wać i wie rzyć. Cokol -
wiek zaś po tem po czu je, że jest wpro wa dza ne przez ko goś jed ne go, mi mo
wszyst kich, al bo prze ciw wszyst kim, no we go i nie sły cha ne go, niech wie, że to
nie do re li gii, lecz ra czej do po ku sy na le ży. Dotądleryński.

Wiem,żeinneprzyczynyzwykłosięprzytaczać,dlaczegoKościół jest
katolicki,lecztewydałymisięnajpoważniejsze,abypotwierdzaćtęnazwę.
co założywszy, łatwo odpiera się to uzasadnienie. Po pierwsze bowiem
Kościółniejestobecnietakściągniętyiwprowadzonywciasnotę,byniebył
rozlanypoświecie.aleizanaszejpamięcinowyświatsięukazał,owiele
większyiobszerniejszy,naktórywyszedłgłosuczniówchrystusa,byktośnie
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powiedział,żehiszpanie,francuzi,Włosi,niemcyiinnenarody,wktórych
imięchrystusaalbożyje,alboniecałkiemzostałozgładzone,mniejszączęść
światazajmują.Wreszciewystarczy,żeKościółrazzostałwylanynacały
świat,byiterazbyłzwanykatolicki.

TensambowiemjestKościół,tęsamąutrzymujewiarę,którąapostołowie
pocałejziemirozpowszechnili.zaistebowiempowszechnośćobecnejwiary
należyodnieśćdotejpowszechności,którawminionymczasiebyławKoście-
le,atęwreszciedotej,którąapostołowienacałyświatwydali,jakzostało
udowodnionewksiędzedrugiej.zczegowynika,żechoćbywiarachrześci-
jańskazostałasprowadzonadociasnotyjednejtylkokrainy,niemniejbyłaby
katolicka,atakżekraina,którabytęwiarę[281] miała,teżbyłabyKościołem
Katolickim.BoipojedynczeKościoły,ujętewpowszechnym,zwąsięKato-
lickie,ponieważmajątęwiarę,którąutrzymywałizawszeutrzymujeKościół
powszechny.leczto,itorównieżcopozostaje,wszystkojestjasne.Krótko
więctrzebajezałatwić.

(Czter na ste uza sad nie nie roz wi kłu je się). zarzucasięwięcwczternastym
uzasadnieniu,żenapróżnoczekasięnapoglądwszystkichwiernych.Temu
uzasadnieniuodpowiedziałbymjaknajkrócejto:

Sądwarodzajerzeczy,jakzresztąpowiedziano,wktóreKościółwierzy.
Jeden,którydotyczywszystkichjednakowo,jak:żeBóg jest czło wie kiem, duch
nasz jest nie śmier tel ny. iwtymrodzajuniejestbardzotrudnopoznaćwiarę
ipoglądwszystkich.niemówięjednak,bykażdyzosobnabyłpytany,cobyłoby
bardzomęcząceijaknajbardziejśmieszne,leczwiarakażdegowtegorodzaju
zarazsięwydajeiprzyzastosowaniudośćśredniejstarannościmożebyćnam
znanaiwidoczna,zwłaszczajeżelirzeczpopadawspóripospólstwoswoim
zwyczajemsięrozgrzewa.

Drugijestrodzajtychrzeczy,naktórychpoznaniuzależynieprostyminie-
uczonymwKościele,leczwybitnymimądrym.Jak,żeList do He braj czy ków
jest ka no nicz ny, orazwiele innych temupodobnych.W tym rodzaju jeśli
zapytaszopospolitypoglądludu,zupełnietakbędzie,jakbyśślepegopytał
owyglądbarw.ostrożnieprzetoiroztropnie,gdymożetegorodzajurzeczy
wpadnąwpospolitąrozmowę,którzywludziemałosąrozważni,niczego
wogóleniechniemówiąpewnieitwierdząco,leczniechprzyznają,żewtych
sprawachwierząimyśląto,cowierzyimyśliKościół.Którątonazwąozna-
czająmądrychiwybitnychKościoła.

Dalej,czyzagadnienieobracasięwtym,czywtamtymrodzaju,ludjakby
ztrybunałuniemoże,anizaisteniepowinien,ogłaszaćwyroku.Bo,jakza
pewneiudowodnionebierzemy,wposzczególnychwiernychniemawładzy
rozwiązywaniaiwiązania,leczwprzełożonychipasterzachKościoła.otej
sprawierozmawiaćbędziemynainnymmiejscu.

Teraztomówimy,wogólnymsporzewszystkichdobywasiępewnydowód
zogólnegoprzekonaniawiernych,chociażpogląduwszystkichnietrzebaba-
daćzosobna.Wwierzezaśtychrzeczy,którewłaściwesąuczonymimądrym,
tylkoichzdaniatrzebawyglądać;luduzaisteniewyglądać.Botamcipewną
[282] wiaręczynią,ciżadnej.ajednakwrozstrzygnięciachiprawachobu
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rzeczyniemająmiejscaaniludaniwszyscymądrzy;lecztylkoci,którzysą
pasterzamiKościoła,takjakwnastępnychksięgachwyjaśnimy.

Tezaśuzasadnienia,którenapadająprawdęipowagępasterzy,doksięgi
najbliższejodtej,niechbędąodłożone,gdzieto,iwieleinnychtegorodzaju,
odtejdużodogodniejodeprzemy.

zresztą,żeKalwinpodajedwasymbolerozeznaniaKościoła,mianowicie
zaleconyprzezchrystusaporządekwsłowieisakramentach,doktórychto
sprawdzianówjakdolidyjskiegokamieniawinnabyćprzyrównanawszelka
wspólnota,któraosłaniasięnazwąKościoła;dobrzezaistebybyło,gdyby
samniechciał,miećwrękutegolidyjskiegokamienia,awszystkiminnym
odmawiać.

Mytwierdzimy,żeluteranieniezachowująaniszczerejnaukiewangelii,
aniprawowitegoudzielaniasakramentów.oninanasobatepiętnawypalają.
Ktobędziesędzią?Przeczą,żeunasjestKościół.Kłamią,jakmymówimy,
żejestunich.Kimostateczniesąci,dlaktórychlidyjskikamieńjestpewny,
rzetelny,właściwydowykrywaniaprawdziwegoKościoła?

ariusz,nestoriusz,Makary,Donat,Pelagiusz,iwszyscyinnibłędnowiercy,
wtedytakże,kiedywalczązKościołem,ztąsamązgołabutągłoszą,żemają
obieteoznakiKościoła.

DlategowkażdymsporzezbłędnowiercamizagrożonejestpojęcieKościo-
ła.zaraznamzarzucą,albożeobracamysięwbłędnejwierze,albosakramen-
tychrystusasprawujemynietak,jakprzezchrystusazostałonamnakazane
iprzepisane.Kościółbardziejjestznany,wierzmi,bardziejznany,niżbyporu-
szając jakiekolwiek zagadnienia nie tylko jego powagę, lecz zaiste rzecz
inazwępodaćwwątpliwość.

leczwtymmiejscuKalwinjesttakniedorzeczny,żenicinnego,jaktylko
samaniedorzecznośćjestśmieszna.ŻebowiemKościółjestunas,totwierdzi,
toprzeczy.razmówi,żeKościółnigdyniebyłzamarły,razwbrewczystemu
głoszeniusłowatwierdzi,żekilkajużwiekówzaniknął.Totwierdzi,żepod
rzymskimPapieżem,[283] któregoantychrystemnazywa,mianoKościoła
niezostałozniesione,lecztakżepodjegotyraniątrwa;tozmyśla,żewszyst-
kieobecnewspólnotykatolikówskażonesąbałwochwalstweminiezbożną
nauką,astądniemająwładzykluczy.

Jeżelitaktojest,Kościołychrystusagdziesą?JeżelizaistesąKościołami
chrystusa,będączłonkamiKościołaKatolickiego.Dalej,jeżelisączłonkami
prawdziwego Kościoła Katolickiego, nie mogą ani pochwalać występku
bałwochwalstwa,aninauczaćbłędówprzeciwnychewangelii.

również,gdybyteżmniesamemuniewydałosięgłupie,żądałbymodniego
iskłaniał,bymiodpowiedział,czyuważa,żewgroniekatolikówjesttrochę
prawychludzi?Jeżeliniemażadnych,ponieważ,jakmówi,wszyscycodo
jednegosąbałwochwalcami,awniezbożnościniktniemożebyćpobożny,
ztegosamegonapewnopowoduprzedlutremniebyłobywśródKatolików
żadnego dobrego człowieka, ponieważwszyscy bylibymianowiciewinni
tego samegowystępku iw tym samymbłędzie by się obracali.Kościoła
więcKatolickiegojużprzedlutremżadnegonaświecieniebyło.agdzie
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sąteobietniceowiecznymkrólestwiechrystusa,którychonżadnymtłuma-
czeniemniemógłwykpić,ponieważsąwyraźne,jasneiprzejrzyste?Jeżelizaś
wśródnassąjacyśprawdziwiepobożni,zpewnościąKościółniejestunas
niezbożny,leczpobożny.odktóregoskoroluteraniedlasporusięodłączyli,
jaknajbardziejpewnejest,żeoniodprawdziwegoKościołachrystusowego
odpadli.cóż?czyjestwątpliwe,żeambroży,hieronim,augustyn,Bazyli,
złotoustyorazinnidoskonaliiwybitnimężowie,którychzakatolikówuzna-
jemyiczcimy,byliprawdziwymiczłonkamiKościołachrystusowego?aoni
wszyscystojązanami,aluteranomwszyscysięsprzeciwiają.cobardzołatwo
wykazać.

leczczyjagłupijestem,żebymchciałprzekonywać,iżluteraniezwycza-
jembłędnowiercówwalczązKościołemchrystusa?Jakbyzaistetrudnobyło,
oczywistymiikoniecznymiprocesamizasądzić,żeoniniesąmianowicieani
wKatolickim,aniwświętym,aniwjednymKościele?niczaisteniebyłoby
łatwiejsze,nicwyraźniejsze,nicbardziejporęczne,gdybytubyłczasimiej-
sce.Bozresztąjakimisprawami[284] postępowałaugustynzDonatystami,
byichsercaprzywołaćdoprawdziwegopojęciaKościoła,jednego,świętego,
Katolickiegoiapostolskiego,tymisamymimybezkłopotuitrudumożemy
zwyciężyćluteranów.

agdybytesprawy,którejednaksąwnaszychrękach,opuściłynaswtej
walce,samenazwyKatolicyiluteranieotwarcieijawniedowodzą,żemy
mamyprawdziwą iwrodzonącechę i charakterKościoła, aoniniemają,
chociaż przykrywają się nazwą Kościoła zmyśloną i pozorną. hieronim
(Adver sum Lu ci fe ria nos) powiada:Je że li gdzieś usły szysz, że ty mi, któ rzy zwani
są Chry stu sa, na zy wa się ktoś in ny, jak Mar cjo ni ci, Wa len ty nia nie, Pe la gianie
... wiedz, że nie są Ko ścio łem Chry stu sa, lecz Sy na go gą An ty chry sta. Tąsamą
różnicąaugustyniepifaniuszuczyli,żetrzebaoddzielaćbłędnowiercówod
Katolików.

Skorowięcluteranienazwęzaczerpnęliodlutra,jasneiwyraźnejest,
żeoniodwspólnejwiaryorazKościołaKatolickiegoodeszliwprywatne
iosobnebłędnowierstwo.Myzaśnazieminiemamyżadnegonauczyciela
wiary,jedynymniebiańskimjestchrystus,odktóregopochodzinazwachrze-
ścijan,którąmamyodeńdziedziczoną.JesteśmywięcwKościelechrystusa.
onimto,jakmożnabyłonajkrócejpowiedzieć,takprzezemniepowiedziane
zostało.

Terazprzejdędopozostałychźródeł,zgodniezprzyjętymporządkiem,
iprzywołamsiebiedomegozadaniaiprzydziału.

(Czwar tej Księ gi ko niec.)
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[285] O POWADzE sOBORÓW,
KTÓraJeSTnaczWarTyMMieJScU

Księga piąta

RozdziałI,

zawierauzasadnienie,którymposługująsiębłędnowiercy,
abyudaremnićpowagętegoźródła.

PopowadzeKościołanastępujepowagaSoborów,którąbłędnowiercyróż-
nymiuzasadnieniamizwalczają.

Uza sad nie nie 1. Pierwszejestto,żeKościółjest: Fi la rem, i utwier dze niem
praw dy (1Tm3,15).TymczasemnaSobórprzybywająsamikardynałowie
ibiskupi,którzyiliczbąsąmniejsi,aniesątężsiciężarempowagi,tojest,ani
cnotą,animądrościąważniejsi:awięcnieSobórjestprawidłemwiarydla
Kościoła,leczprzeciwnieKościółdlaSoboru.

Uza sad nie nie 2. następnie:Zwo ła li naj wy żsi ka pła ni i fa ry ze usze ra dę, której
wyrokbyłniezbożny,jakczytasięwewangeliiJana,rozdział11,45-53.awięc
niezawszewyrokkapłańskiegosynodutrzebapochwalać.Jakbowiemprzed -
niej si ka pła ni i ca ła ra da szukalifałszywegoświadectwaprzeciwJezusowi,
Mt26,3-5,awszy scy przed niej si ka pła ni i star si lu du ze bra li się na na ra dę
prze ciw Je zu so wi, Mt27,1,takteżbiskupiipapieżenasimogąwydaćwyrok
przeciwJezusowichrystusowi.

Uza sad nie nie 3. Prócztego,jeżelibiskupiutrzymująprawdęiniemogąsię
pomylić,towynikłobyzjakiegośBoskiegoukładu.lecztegoukładunigdzie
niewidać.agdybysięukazał,możeinaczejtrzebawyjaśniać,niżten,który
Pan zawarł ongiś z lewim i jego potomnymi. rzecze: Przy mie rze mo je 
z Lewim: Za kon praw dy był w ustach je go, a nie pra wość nie zna la zła się na
war gach je go, w po ko ju i w praw dzie cho dził ze mną, a wie lu [286] od wiódł
od nie pra wo ści. Bo war gi ka płań skie bę dą strzec umie jęt no ści i za ko nu bę dą
pytać z ust je go, po nie waż anio łem Pa na za stę pów jest. Ale wy ście zstą pi li 
z dro gi i zgor szy li ście wie lu w za ko nie, ska zi li ście przy mie rze Le wie go, mó wi
Pan zastę pów (Ml2,4.6-8).

również:Pro szę Pa nie, któ ry strze żesz przy mie rza strze gą cym przy ka zania
twe go (Dn9,4).naichsłowahieronimrzecze:A więc nie za raz speł nia się
to, co Bóg obie cu je, lecz obiet ni ce swo je speł nia tym, któ rzy strze gą je go przy -
ka zań. Stądwiadomo,żeukładzachowaniaprawdy,kiedyśzawartyzpokole-
niemkapłańskim, tracimoc przezwinypotomnych.Dziękitemuwtensam
sposób,jeżeliapostołominastępującympodkażdymwzględempapieżom,
obiecanazostałaprawdaprzezchrystusa,takdługojązachowają,jakdługo
nieswoimigrzechaminiespowodujątego,żezasłużąbyćprawdypozbawieni.

zresztąjakhieronimmówiotymurywkuMalachiasza:Do kar no ści ka -
pła nów za iste na le ży, by za py ta ny od po wie dział o pra wie, lecz je że li pil ne go



w po zo sta łych, za sło ni li by nie wie dzę nie dba łe go w Pi śmie Świę tym, na próżno
cheł pią się god no ścią, któ rej dzieł nie wy da ją. itensamrównieżhieronim
pisze,iżkapłanibłędniechełpiąsiętym:Nie zgi nie za kon od ka pła na, ani rada
od mą dre go, ani sło wo od pro ro ka (Jr18,18),skoroPismomówi:Do prze -
wrot nej du szy nie wej dzie mą drość. aprzezezechielarzeczePan:Bę dą szukać
wi dze nia u pro ro ka, a za kon zgi nie od ka pła na, a ra da od star ców (ez7,26).
Dotychsłówtenżesamhieronimmówi: O to zaś nie tyl ko w tym cza sie, kiedy
woj sko Ba bi loń skie szło na Je ro zo li mę, py ta no pro ro ków, ka pła nów i star szych,
lecz co dzien nie py ta ją w Ko ścio łach. Je że li one wi dze nie, pra wo i ra dę utra -
ci ły, pró żno cheł pią się, że ma ją Pro ro ków i ka pła nów i star ców.

DodajtuowoświadectwoJeremiasza:Ka pła ni nie rze kli: Gdzie jest Pan?
A umie ją cy za kon nie zna li mnie, i pa ste rze wy kra cza li prze ciw ko mnie, a pro -
ro cy pro ro ko wa li przez Ba ala (Jr2,8).Żetymisłowytrzebasięposługiwać
przeciw[287] naszegostanunauczycielom,hieronimnapisałwkomentarzach.

Dodajteżto:Stró że je go śle pi wszy scy, nie zna ją cy wszy scy, psy nie me,
szcze kać nie mo gą ce, któ rzy wi dzą pró żne rze czy, śpią i sen ne wi dze nia mi łu -
ją... sa mi pa ste rze nie mie li wy ro zu mie nia, wszy scy na swą dro gę się zwró cili
(iz56,10-11).ztychsprawłatwopojąć,żenienależyufaćsądompasterzy
ikapłanów,jeśliPannanichsięrozgniewał.Jeżeliwięcsamionizbieranisą
naradę,radamożezaistebłądzić.

Uza sad nie nie 4. PozatympowagęSoborówtymzwłaszczaświadectwem
zwykłosiędowodzić:Gdzie są dwaj al bo trzej zgro ma dze ni w imię mo je, tam
ja je stem w po środ ku nich (Mt18,20).lecztoświadectworówniedowodziłoby,
żepewnesąsądysynodówprowincjalnych,cowiadomo,żejestobceprawdzi-
wejwierze,zarównozinnych,jakraczejzSynoduKartagińskiegozacypria-
na, naktórymniedwóchalbotrzech,leczosiemdziesięciuzebranychbiskupów
zbłądziłoprzeciwkoprawowiernejnauceochrzcie.PrawdawięcSoborów
opierasięnasłabej,alboraczejnażadnejpodwalinie.

awtymświadectwiechrystusobiecałbyćobecnyprzytychtylkoSobo-
rach,którezejdąsięwjegoimię.niechwięcnajpierwuwierzytelnią,żescho-
dząsięwimięchrystusa,bomożesięzdarzyć,iżniegodziwibiskupibędą
zmawialisięprzeciwkochrystusowi.następnieniczegoSłowuBożemunie
dodają,albonieujmują,imbowiemtoprawozostałoprzepisane.

Uza sad nie nie 5. DotegoSynodwrimini,sześciusetbiskupów,zbłądził
zariuszem;drugiefeski,teżbardzoliczny,zDioskorem;Konstantynopolski
zaśtrzystubiskupówzcesarzemleonem.Synodywięc,chociażgeneralne,
żadnegopewnegodowoduteologiiniedostarczają.(rufin,Ec c le sia sti ca histo -
ria, księgadziesiąta,rozdział21;leon,Epi sto lae, 12,13,21,22,23,24,26;
TomasznetterWaldensis,Do ctri na le an ti qu ita tum fi dei, księgadruga,roz-
dział19;WincentyzBeauvais,Spe cu lum hi sto ria le, księgaczterdziestadru-
ga,rozdział174;JanTorquemada,Sum ma de Ec c le sia, księgatrzecia,rozdział
58;SiódmySobór,[nicejskiii],naktórympotępionyzostałten[synod]Kon-
stantynopolski).

Uzasadnienie 6. PoszóstetakżeSynododprawionypodKopułą,niejedenlecz
wielegrzechówpopełnił,jakwidaćwkanoniedrugim,trzecim,trzynastym,
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pięćdziesiątympiątymisześćdziesiątymsiódmym.Synodywięcmogąbłądzić
wwierzeiobyczajach.

[288] Uza sad nie nie 7. PonadtoalbertPighius,człowiekuczonyipobożny,
wielomauzasadnieniamiwykazał,żeakta,którekrążą imieniemszóstego
isiódmegoSoboru,zawierająrozmaitebłędy.awięcnawetsoborówgeneral-
nychwiaraniejesttakpewna,byniemogłabyćpodawanawwątpliwość.

Uza sad nie nie 8. PrócztegoSobórwKonstancji(Sesja4i5)określa,że
SobórjestnadPapieżem;florenckizaśzaeugeniuszaiV(ostatniaczynność
11)ilaterańskizaleonaX,określiłyprzeciwnydogmat;powagawięcSobo-
rówjestsłaba.

Uza sad nie nie 9. znowuSobórBazylejski(Sesja23)określił,żejestbłęd-
nowiercze,ktobyzaprzeczył,żeSobórjestnadPapieżem,albotwierdził,
żePapieżmożeprzenieśćSobórnainnemiejsce,alboodroczyćnainnyczas.
ajednakniktniebyłtakobłędnypotychczasach,byautorówprzeciwnego
zdaniauważaćzabłędnowierców.SądywięcSoborówsąniepewniejsze,niż
bymogłypowodowaćpewnąwiarę.

Uza sad nie nie 10. PozatymaugustynwdrugiejksiędzeDe bap ti smo contra
Do na ti stas, rozdział3,mówi: Wcze śniej sze sy no dy ple nar ne czę sto przez póź -
niej sze są po pra wia ne. Tegobyzpewnościąniebyło,gdybyzawszedostępo-
wałyprawdy.lecztakżeizydorwDystynkcji50,rozdziale:Do mi no, powiada:
Ile kroć w dzia ła niach sy no dów znaj du je się ró żne zda nie, bar dziej trze ba
utrzymy wać zda nie te go sy no du, któ re go po wa ga jest star sza i znacz niej sza.
(cic,De cre tum, częśći,Dystynkcja50,rozdział28:Do mi no;a.friedberg
1(1955)190). awięcniewszystkiepostanowieniasynodówsąpewne,lecz
czasemsąróżneidlategomiędzysobąsporne.

Uza sad nie nie 11. Prócztego,gdymówisię,żesynodniemożebłądzić,albo
pojmujesięokaleczony,bezgłowy,albopełnyzwchodzącąrównieżpowagą
głowy.Jeżeliokaleczony,czasemzbłądził,jakkatolicysamidobrowolnieprzy-
znają;jeżelizaśpełny,napróżnozgromadzisiędlaokreśleniazagadnienia
wiary,skororzymskiPapieżbezsoborugeneralnegoprawidłowowypowiada
sięowierze,jakudowodnimynanajbliższymmiejscu.albowięcdogmaty
soborówsąniepewne,albozaistenapróżnosięzbierają.Grzegorzznazjanzu
jasnotopoświadczawEpi sto la ad Pro co pium, którajeststodruga,wtesłowa:
Uni kam ka żde go sy no du bi sku pów, dla te go że do tąd nie mo żna by ło zo ba czyć
kre su żad ne go w ogó le Sy no du, ob da rzo ne go ja kimś po żyt kiem, a stąd 
[289] rze czy źle się ma ją ce zo sta ły ra czej roz ognio ne, niż wy le czo ne.

Uza sad nie nie 12. Wreszcieekolampadiuszuzasadniazsynodurzymskie-
gozaMikołaja,kiedyBerengariusz,jakrzecze,zmuszonyzostałprzysiącna
słowajaknajbardziejbłędne,którychaniroffensiswksiędzetrzeciejCon tra
Oeco lam pa dium, rozdział12,aniKajetanwksiążceDe Co ena Do mi ni, odbłędu
uwolnićniemogli.(cic,De cre tum, częśćiiiDe con se cra tio ne,Dystynkcja
2,rozdział42:Ego Be ren ga rius; a.friedberg1[1955]1328-1329).

Tymiorazinnymiuzasadnieniamibłędnowiercyzwykliwalczyćprzeciw-
kopowadzetegoźródła.luterzaś,(wksiędzeDe cap ti vi ta te Ba by lo ni ca),
swoimzwyczajemzałatwiłsprawębezżadnegouzasadnienia,leczsamym
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stwierdzeniem,mówiąc:Czę sto my li ły się so bo ry, zwłasz cza Kon stan cjań ski,
któ ry zbłą dził naj nie zbo żniej. awpewnymkazaniudoludurzekł,żepierw-
szysobór,wktórymuczestniczyliapostołowieiichuczniowie,zbłądził,po-
nieważmyśleli,żeprawoiuczynkisąkoniecznedozbawienia.lecztrzeba
byśmytoźródłozawszeumacnialiichronili,izprawdziwegozdaniaKościoła
żadnymbłędnympowodemnieruszalisię.

RozdziałII

Uczycoznaczymianoalbosynodu,albosoboru,
wtymzaisteźródle.

niebyłowątpliwości,żepodnazwąsynodualbosoborurzeczjestzaiste
tasama,ojcowienasizawszepojmowalikapłanów,zwłaszczabiskupów,

najednomiejscezgromadzonych,abytemianowiciesprawyokreślali,które
należądowiaryczyobyczajówKościoła.

leczluteraniechcąnowegosoboru,wewszystkichwsteczwiekachniesły-
chanego,gdzieozagadnieniuwiarysądzilibyniebiskupiikapłani,leczmów-
cyiświeckichciżba,którzyprzeważająniedrogąirozumem,leczsłowami
ikrzykiem.lecztegorodzaubłądbardzołatwojestwyrwać.całybowiem
Kościółwiernychniedasięzgromadzić,agdybyzaistemożna,jednaknie
wypada,bysporynaszeodnoszonebyłydoniekarnejciżby.

Jeślizaśdlautrzymaniarzeczypospolitej,albowpokoju,albowwojnie,
głupiobyłobypytaćoradępobudzonejinieuczonejrzeszy,głupietakżejest,
anawetwielewięcej, chcieć,byśmywnajpoważniejszychzagadnieniach
wiary,pytaliozgodęisądludu.ijeżeliludwsprawachdoczesnychbezpiecz-
nieiroz- [290] tropnieoddajesięurzędnikówtrosce,staranności,radzie,
aprzystanowieniuprawnierościsobieanirady,anipowagi,dlaczegooni
pobudzająludchrześcijański,byniechciałswoimprzełożonymsiępowie-
rzyć,leczchciałbyćdopuszczonydotejzgody,gdziesprawyzgołapubliczne
nie przez prywatnych ludzi, lecz przez publicznychurzędnikówKościoła
powinnybyćprzeprowadzone?

niejesteśmy,mówią,taknieokrzesaniitępi,byśmychcielialbocałylud
zgromadzićnasobór,cobyłobyobłędem,albozagadnienianaukiprzerzucać
nanieuczonepospólstwo,cobyłobygłupotą.lecztegochcemy,czegochcemy
słusznieinajlepszymprawem,bynasobórnieprzybywalinieuczenikapłani,
ajeżelijacyśświeccysąznawcamiPismaŚwiętego,asąbardzoliczni,ciżeby
byliwzywaninasynod;aczykapłani,czyświeccy,abywybieranibyliludzie
sławniroztropnościąimądrością,zaktórychradązałatwianebyłybywszyst-
kierzeczyKościołaisprawypubliczne.Boniewypada,bywtym,conależy
doreligii,niereligijnybiskupbyłprzedkładanynadpobożnegoświeckiego,al-
bowtymconależydonauki,przedświeckimuczonymstałnieuczonykapłan.

leczcodrwiąonieuczonychbiskupach,towodparciuuzasadnieńwyjaśni-
my,boiwtympierwszymjużrozdzialezarzucono.cozaśmówią,żedoboro-
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wychmężówzludunasynodtrzebazwoływać,wtymnajohydniejbłądzą,
iniepojmująjakiejestustanowioneprzezchrystusaobliczeipostaćrzeczy
pospolitejchrześcijańskiej.otejsprawiedośćszerokowwielutomachroz-
prawiałalbertPighiusiinniKatolicy.

Terazzaśzluteranaminiewalczę,czywszyscywiernisąkapłanami;czy
niewiastyzostałyprzezchrystusadopuszczonedourzędówKościołaiszafar-
stwaświętości;ponieważtegorodzajuzagadnienianienależądoobecnego
zadaniaipracy.Mówiętylko,żeniekobiety,nieświeckich,leczsamychkapła-
nówibiskupówtrzebazwoływaćnasobór.

PanrzeczedoMojżesza:Przyj dę do cie bie we mgle ob ło ku, aby mnie słyszał
lud mó wią ce go do cie bie, a wie rzył ci na wie ki. ... Zstąp a oświadcz lu do wi,
by snadź nie chciał prze stą pić gra nic, aby wi dzieć Pa na, i by nie zgi nę ło z nich
bar dzo wiel kie mnó stwo. Ka pła ni też, któ rzy przy stę pu ją do Pa na, niech się
po świę cą ... a wstą pisz ty i Aaron z to bą; itd.(Wj19,9.21-22.24).Wtejwięc
postaci[291] chrystusprzezbiskupówikapłanówustanowiłludchrześci-
jański,iświeccyniepowinniwstępowaćnanaradęzkapłanami,leczzawie-
raćsięwprzepisanychgranicach.

leczmówisz:Mojżeszniebyłkapłanem,ajednakonuczyłludiokreślał
zagadnieniareligii.Jednakpopierwsze,przeczę,żeMojżeszniebyłkapła-
nem.Powiada:Mo jżesz i Aaron mię dzy ka pła na mi je go (Ps98,6).równieżnie
tylkoBogudaryofiarowałiwyniszczył,leczaaronaisynówjegopoświęcił.
Byłwięckapłanem.TozostałowyraźnierozwiniętewósmymrozdzialeKsięgi
Kapłańskiej.następniedajmiinnegoprawodawcę,dajwodzaiprorokaprzez
Bogaustanowionego,dajczłowieka,któregosłowomBógdałtylepowagi,
awtedyjamożepowiem,żetegorodzajumąż,nawetgdybybyłświecki,wraz
z kapłanami powinien radzić.lecz to zostało dane samemuMojżeszowi.
niepowinnowięcbyćwprostprzenoszonenainnych.

cobowiemwrozstrzyganiusporówsamprawodawcaprzepisał,jestjasne
iwyraźnewprawie:Je śli oba czysz, że trud na i wąt pli wa jest dla cie bie spra -
wa ... przyj dziesz do ka pła nów z ro du Le wie go ... itd.i pój dziesz za ich zdaniem,
a nie od stą pisz ni w pra wo, ni w le wo (Pwt17,8-9.11).Wwątpliwychwięc
zagadnieniachludmabiecdokapłanówinaichsądziepolegać.Dodajtuowo
aggeusza(2,12):Spy taj ka pła nów o za kon. DodajtakżetoMalachiasza(2,7):
War gi ka pła na bę dą strzec umie jęt no ści, i o za kon bę dą py tać ust je go,
ponieważ anio łem Pa na za stę pów jest.

anietylkowStarymPrzymierzutaformazostałaprzepisanawrozstrzy-
ganychsporachinakazywanejnauce,leczzachowywanajesttakżewnowym,
abyzarównowjednejjakidrugiejsprawieludzawisłodustisądubiskupów
ikapłanów.

Bo,żeodbiskupówmabyćprzyjmowananaukaewangelii,świadkiemjest
Pawełwliściedoefezjan,rozdziale4,11:I on prze zna czył nie któ rych na Apo -
sto łów, a nie któ rych na Pro ro ków, a in nych na Ewan ge li stów, a in nych jesz cze
na pa ste rzy i na uczy cie li itd.WtymmiejscuPaweł,gdypodzieliłapostołów,
Proroków,ewangelistówjakbynatrzystany,tojednakpasterzyinauczycieli
surowo, zdrowo i roztropniew rzeczy samej zmieszanych, tylkomyślnie
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wyróżnił,byrozumiano,żecisamisąwKościele,którzypasąinauczają.
[292] leczwtychsłowachupadłyzwyczajzboczyłzdrogi,istopniowodo-
szedłdotego,żeinnychzapasterzy,innychzanauczycielipojmuje,odczego
większejzgubyniemożnabyłoprzynieśćdrodzechrześcijan.

apostołbowiemwedługbiskupówchciałbyćpowagąjakrządzenia,tak
równieżpasieniainauczania.Powiada:Pil nuj cie sa mi sie bie i ca łej trzo dy,
nad któ rą Duch Świę ty po sta wił was bi sku pa mi, aby ście rzą dzi li Ko ścio łem
Bo ga (Dz20,28).aznówwpierwszymliściedoTymoteusza3,1-7orazdo
Tytusa3,1nieprzepisałinnychbiskupami,innychnauczycielami,lecztego
samegobiskupeminauczycielem.aprzezJeremiasza(3,15)Panrzecze:Dam
wam pa ste rzy we dług ser ca me go, i bę dą was paść umie jęt no ścią i na uką.
naukiwięcewangelicznejnależyoczekiwaćodpasterzyKościoła,Paweł
przekazał,żesąnimibiskupiinauczyciele.

azaiste,żedobiskupówikapłanównależytakżerozstrzygaćozagadnie-
niachwiary,przekazujeŁukaszwDziejachapostolskich,rozdzialepiętna-
stym.GdybowiemprzybylidoJerozolimyPawełiBarnabaorazjacyśinni,
zostali wprawdzie przyjęci przez Kościół, który był w Jerozolimie, lecz
gdyprzedłożonezostałozagadnienie,ze bra li się, powiada,niekobiety,nie
młodzieńcy,nieświeccy,...lecz Apo sto ło wie i star si, aby rzecz tę roz pa trzyć
(Dz15,6).

ajeżeliPiotr,bysercawątpiącychantiocheńczykówumocnionezostały
powagąSynodu,niewszystkichwiernych,leczsamychstarszychzapostoła-
miuznałzgromadzić,cóżtojest,żemypragniemy,abydonajpoważniejsze-
gozespołuKościoławchodziłykobietki,rzeźnicy,kucharze,krawcy?Wiemy
bowiem,żeuluteranówwielutegorodzajuznajomośćpismsobieprzybiera.
Pozatym,gdywątpliwejest,którepastwiskanależyowcomdozwolić,które
naodwrótzakazać,radatajestpasterzy,nieowiec.PasterzomwięcKościoła
zleciłPantegorodzajusprawy.

Prócztego,kluczykrólestwaniebieskiegochrystusudzieliłniepospólstwu
wogóle,leczapostołomiichnastępcom,jakmowaDe sum ma Tri ni ta te wroz-
dziale Fir mi ter (cic, De cre ta les Gre go rii IX, księga pierwsza, tytuł 1,
a.friedberg2[1955]5-6).Boniemusimytudowodzićtego,conależydoinnego
miejscaiczasu,wewładzyzaśkluczysątesamesprawy:otworzyćiuwolnić,
zamknąćizwiązać,jaksamchrystuswrozdziale16,19ewangeliiMateusza
wyjaśnił.rozstrzyganiewięczagadnieńpowstałychwokółwiary,zobowią-
zywaniewiernychdowierzeniajużpodokonaniuosądu,nienależydobyle
kogo,lecztychtylko,[293] którzymająwładzę:jakzamykaniaiotwierania,
takwiązaniairozwiązywania.Potwierdzatozaśjaknajbardziej,żeusuwaćte
przeszkody,którymibramakrólestwaniebieskiegojestzamykana,jestwłaści-
wymzadaniemkluczy.nieznajomośćprzetowiary,którabezwątpieniajest
wtychprzeszkodach,ciwłaściwieusuwają,którymkluczezostałydane.

Dochodzidotego,żeapostołwliściedorzymian10,18pojął,iżniebem
sąapostołowie,gdyzastosowałdonich:Po ca łej zie mi, itd.apostołówwięc
itych,którzypoapostołachnastąpili,własnościąjestinnychoświecaćoraz
mocąswojąludobejmować.
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ajeżeliusuwaszoświecenianieba,dziękiktórymwszystko,coziemia
rodzi,wzrastadojrzewając,trzebabyzostałaniepłodnainaprawdęzgodnie
zeswąnazwąsucha.atakże,jeśli:ciem no ści okry ją zie mię i mrok na ro dy (iz
60,2),nieinnijerozproszą,niżktórymprzezchrystusazostałopowiedziane:
Wy je ste ście świa tło ścią świa ta (Mt5,14).cizaś,którzy to,conależydo
wyższychpowinności,przyznająniższymwKościele,cipodobnisąjakbytym,
którzywziemikładąmocświecenia,albownogachmocwidzenia.aleponie-
ważotymszerzejidokładniejinnirozprawiali,dosyćbędzie,żetrochętego
krótkodotknęliśmy.

iniema,pocobyśmypragnęliwiększegoświatławtejsprawie,którąnie
tylkorozum,lecztakżestałyzwyczajKościołauczyniłprzezroczystą.zapa-
mięciojcówtylkobiskupiikapłaniwołanisąnasobór.iniewszyscyoni,lecz
którzysąpasterzamiiprzełożonymiKościołów.Biskupibowiem,którychnasi
zwąpierścieniowymi,czasembezpowoduzostalidopuszczeninasynod.lecz
nicdziwnego.BoiwKościelesąbezpowodu.aleotymgdzieindziej.

niechterazkrótkozbioręto,coprzedłożyłem.zaiste,jeślimniepoglądnie
myli,jaknieprościkapłani,taknawetniecipierścieniowibiskupi,powinni
byćzbieraninasynod.całebowiemprzedsięwzięciekościelnegosoborupro-
wadzonejestwładząnieświęceń,ajurysdykcji.Wydawaćbowiemwyroku,
rozwiązywaćalbowiązać,niktniemożebezjurysdykcji.Wiadomozaś,żeojco-
wienasynodziealbodająludowiprawaoobyczajach,albosądząozagadnie-
niachwiary,zktórychanijednegoanidrugiegonieczynikapłan,bezprawa
wiązaniairozwiązania.

leczjakkolwiekterzeczysięmają,luteraniebłądząnaświetle,bosynod
inaczejokreślają,niżbiskupów[294] ikapłanówzbiorem.ohydnietakże
idziecinniebłądziBucer,gdymówi,żenasynodKościołanietrzebazwo-
ływać,jaktylkodzieciBoże.Popierwszebowiem,jeślitylkodzieciBoże
stanowiąsynodKościoła,pytam,czymajądobrowolniezejśćsięniewezwane,
czyraczejbędziektoś,naktóregorozkazwezwanezostaną.Jeżeliwezwane
przybywająnaSynod,ktotobędzie,ktoprawdziwedzieciBożerozpozna?
Jeślisamowolnieprzybędą,każdywięcwydasądosobieidufnywprzypusz-
czenieswejdobrociwtrącisiędosoboru?leczjakosobieprzypuszcza,jakim
sposobempojmie,żepozostalisąsprawiedliwiiświęci?

ażebyśwyraźniejpoznałobłędtegorodzajuludzi,wyobraźsobieobywa-
telijakiejśrzeczypospolitej,którzyzwłasnejisamowoliipowagizbierająsię,
abystanowićoprawach,ourzędach,oreligii,akażdytymśmielej,imbardziej
ufaswejcnocieistudiom.czyformaipostaćtakiejrzeczypospolitejnieprzez
Solona,powiadam,albolikurga,leczprzezjakiegoścałkiemrozumnegoczło-
wiekazostałabyuznana?awięctegozamieszaniaiwzburzenia,któregonawet
wewsiachimiasteczkachniedopuściłbyczłowiekozdrowymumyśle,nie
należywnosićdosynoduKościoła.

chybażemożepopadniemywtenobłęd,iżbędziemymyśleli,żekiedy
człowiekprzestajebyćdzieckiemBoga,pozbawionyjesttakżewładzyrzą-
dzenia,pasterzowania,sądzenia,wiązaniairozwiązywania.Wykazaćjakieto
zaistejest,niestanowizadaniategodzieła,leczmożnazauważyćwświeckiej
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rzeczypospolitej,gdziejednakprawośćalbonieprawośćobywateliniejest
takbardzociemna,byniemogłaczasembyćłatwodostrzeżona.cowrzeczy-
pospolitejchrześcijańskiejniejesttaksamołatwe.Jejbowiemgłównamoc,
którą:dzie ci Bo że na zy wa się i są (1J3,1),jestjaknajbardziejukryta.Nie ten
bo wiem, jest Ży dem, któ ry jest nim na ze wnątrz, i nie to jest ob rze za nie, któ re
na cie le jest wi docz ne. Ale ten jest Ży dem, któ ry jest nim w skry to ści, i to jest
praw dzi we ob rze za nie, któ re jest ob rze za niem ser ca w du chu, a nie w li te rze,
u Bo ga a nie u lu dzi na chwa łę (rz2,28-29).Dlatego jeżeli przezutratę
miłości,traconabyłabytakżewładzapubliczna,niedasiępowiedzieć,jakimi
ciemnościamiKościółbyłbyoblany.

otymuzasadnieniuimywpoprzedniejksiędzerozprawialiśmy,iwielu
innychrozprawiałowieleobszerniej;myjakbymimochodemtopowiedzie-
liśmy,byczytelnicypojęli,cowzględemobecnegoźródłastarcza,[295] że
źlibiskupipowinnibyćgromadzeninasynod,jakoci,którzywładzypaste-
rzowania,sądzenia,wiązania,rozwiązywanianieutracili.

luteranówprzetoodsuńmyzaisteod tejmowy,samizaśpojmijmy,że
nazwakościelnegosynodunieobejmujekogokolwiek,leczpasterzyibisku-
pówKościoła,zebranychwjednymmiejscu,abyokościelnychsprawach,
tojestoobyczajach,wierze,religii,orzekali.

RozdziałIII,

wktórymprzedłożonesąróżnerodzajesynodów.

Którychludzizebraniestanowisynodkościelny,sądzę,żedosyćwyja-
śnionezostałowpowyższymrozdziale.Teraztrzebapodzielićwyraz,

byśmyujrzeliileprawdyipowagimająposzczególnerodzajesynodów.
amianowicieGracjanwDystynkcji trzeciej, rozdziale:Re gu la, (cic,

Decre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja3,rozdział2,a.friedberg1[1955]
4-5),dzielisynodydwojako,nageneralneiprowincjalne.Wtymzaśpodzia-
le,ponieważwdzieleniucośpominąć,jestnajwiększymbłędem,jednozosta-
łopominięte.Bosynodysąnie tylkogeneralne iprowincjalne, lecz także
biskupie.Tak,jeślisiępodoba,nazywajmyi twórzmy,jeślibędzietrzeba,
słowa.nowymrzeczom, jakuczycyceron,nowe trzebanakładaćnazwy.
chociażtozaistenowe,leczprzyjęteprzeznaszychdoużytku,utartenietylko
przezbarbarzyńców,lecztakżeprzezlatynów.

Soborymianowicienazywamgeneralnymi,któreodprawianesąpozwoła-
niuwszystkichbiskupówchrześcijan.Wśródwieluzaśczęstorozprawiano,
czywystarczygeneralnezwołanie,czyteżkoniecznejestgeneralnezgroma-
dzenie.JeślibowiemPapieżzapowiedziałbysobórgeneralny,ajednaknie
zebrałosię,jaktylkodziesięciubiskupówzitalii,tegorodzajuzaistesynod
niemadlaczegozdawałby sięgeneralny.aodwrotnie, jeśli trzebazebrać
wszystkichbiskupów,najpierwmożedotądniebyłowKościeleżadnegota-
kiegosoboru,naktórywszyscybiskupiprzybyli.następnie,każdynajgorszy
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biskup,gdynietylkoprzezniedbalstwo,leczzezłościwzgardziobecnością
nasynodzie,będzieoczerniał,żeniejestgeneralny.akażdywładcawrzeczy-
pospolitej,jeślisynodniebędziemusiępodobał,będziemógłgodrobnostką
zaburzyć,spowodować,żejegobiskupizpowodualbochoróbalbo[296] roz-
ruchówwsoborzeniebędąmogliuczestniczyć.

leczponieważwszystkietesporyprzebadać,niejestzadaniemtegodzieła,
krótkoodpowiadamynatopytanie.niewystarczyzaistedosoborugeneral-
nego,jeśliwezwaniejestgeneralne,kiedytakmałosięzbierze,żewiększa
ilepszaczęśćprowincjiwydasięopuszczona,zwłaszczagdyistniejeprawny
powód,dlaczegobiskupinasynodzieniebyli.Jednakjeśliprzezzłośćnajgor-
szychludzibrakbędziejednejatakżedrugiejprowincji,ztegopowodunie
tracisięnazwysoborugeneralnego.lecznawetjeślizaisteprzezniedbalstwo,
albojakikolwiekinnyprzypadek,kilkubiskupówzabraknie,nazwyswejsobór
generalnynieutraci,chybażepodamywwątpliwość,czyteczterypierwsze
Sobory:nicejski,Konstantynopolski,efeskiichalcedoński,sągeneralne.

Dlategojakwierni,takmywtymmiejscumówimy,byśmysynodgeneralny
określilijakoprawomocnewezwaniewszystkichbiskupów,chociażniebędzie
zebraniemwszystkich.Trzebabowiemdziałaćzdrowymrozsądkiemwszyst-
kichwiernych,gdymówimyosprawachiwyrazachKościoła.itowtensam
sposóbczynilimędrcy.niewystarczyjednakdosoborugeneralnegowezwa-
niegeneralne,jeżeliniebędzietakżegeneralnegozgromadzenia.leczdoge-
neralnegozgromadzenianiewymagasięzgromadzeniawszystkichbiskupów.

inieokreślamytuniczegoinnego,niżto,coczęstejestwKościele.Wiemy
bowiem,żesoborygeneralnemogłyniekiedybyćodprawianebezwezwania,
lecztojestbardzorzadkieipozasztuką.alepóźniejotymdokładniej.Teraz
powróćmydopozostałychczęściprzedłożonegopodziału.

Synodysąprowincjalne,gdyprzezMetropolitę,alboPrymasa,wzywanisą
wszyscybiskupijednejprowincji,albokrólestwa.Biskupiesąsynodykapła-
nów,któreprzezpojedynczychbiskupówwswojejtylkodiecezjizwykłysię
odbywać,zprywatnychpowodówposzczególnychKościołów.Botegorodza-
jusynodyzwłaszczawhiszpaniiongiśniebyływużyciu,chybażeztego
powodu,którywyrażonyjestwostatnimrozdzialedystynkcjiosiemnastej.
(cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja18,rozdział17:De cer ni mus, 
a.friedberg,1[1955]58).

Poprzedłożeniutegopodziałuizatwierdzeniuzgodąwszystkich,podejmu-
jesięinny.niektórezsynodówczytogeneralnych,czyprowincjalnych,czy
biskupich,zgromadzonezostałypowagąPapieżarzymskiego,innezaśnie
tak.znowu [297] jednezatwierdzoneprzeztegożrzymskiegoPapieża,inne
zaśprzezeńniezatwierdzone.

Bodrugisobórefeskizostałwprawdziezebranyprzezleona,leczniejest
przezleona,alboktóregośinnegopapieża,zatwierdzony.równieżBazylejski
eugeniusziVzapowiedział,ajednakniezatwierdził.aKonstancjański,chociaż
zpoczątkuniebyłzgromadzonypowagążadnegoBiskuparzymskiego,zatwier-
dziłgojednakPapieżMarcinV.SynodzaśMilewitański,któryzatwierdzili
zarównoinnocenty,jakcelestyn,bezpowagipapieżazwołanyzostał.
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Skorowięczasadę,którąGracjanuważałzadwojaką,znaleziono,żetrzeba
podzielićnatrzyczęści,akażdaztrzech,powtórniedzielisięnadwie:najpierw
trzebarozprawiaćosoborzegeneralnym,leczdwojako;potemtymsamym
sposobemoprowincjalnym;wreszcieobiskupim.

RozdziałIV,

gdzieprzedłożonesąwnioski,
wktórychzawartajestpowagategoźródła.

Pierw szy wnio sek. Wziąwszytopoduwagę,pierwszywniosekniechbędzie:
Sobórgeneralny,którypowagąrzymskiegoPapieżaanizwołany,ani

zatwierdzonyniezostał,możebłądzićwwierze.
WnioskutegojawniedowodzibłądsynoduwriminiiKonstantynopol-

skiegozacesarzaleona,którypowadzetegoźródławpiątymuzasadnieniu
rozdziałupierwszegoprzeciwstawiliśmy.TosamorównieżwykazujeGracjan
wDystynkcji17,rozdział:Re gu la, orazrozdziale:Mul tis, jasnymiświadec-
twamiJuliuszaiPelagiusza.(cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja17,
rozdział2i5,a.friedberg,1[1955]51-52).TosamookreślaDamazyw Epi -
sto la ad Ste pha num ar chie pi sco pum, oraz trzy synodyafrykańskie,które
wEpi sto la ad Da ma sum tosamowyznały.

niejestmianowicieprawdziwyiważnysynod,któremubrakpowagiBisku-
parzymskiego,jaknietylkocipapieże,leczsametakżesoboryprzekazały.
Przekazałsiódmysobórwczynności6,tomupierwszegoiósmysobórwczyn-
nościach1i7,orazsynodrzymskizaSymmacha,Dystynkcja96,rozdział: Bene
(cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja96,rozdział1,a.friedberg1[1955]
335-338).isynod90biskupówzaDamazego,Hi sto ria tri par ti ta, księgapiąta,
[298] rozdział29.isynodlaterańskizaleonaX,Se sja 11, gdziemowa,żeta
sprawaokreślonazostałanasynodziealeksandryjskim.

TakSokrateswksiędzeczwartejHi sto ria tri par ti ta, rozdział9,przekazuje,
żeregułakościelnanakazuje,abytegorodzajusynodyniebyłyodprawiane
bezzdaniarzymskiegopapieża.TocoJuliuszpowiedziałwEpi sto la ad Orien -
ta les, żezostałonaSoborzenicejskimokreślone,aMarceliwEpi sto la ad
Antio che nos rzekł,iżtopostanowiliapostołowie.Mianowicietegorodzaju
synody nie tylko byływKościele niezdolne do uwierzytelnienia prawdy,
leczbyłyniemalschadzkaminieprawościismutne,anawetzgubne,miały
zakończenia.

Bucerzaśpowiada,żekłamią,którzytwierdzą,iżniewolnobezzgody
rzymskiegoPapieżazwoływaćsoboru.Tozaśpopieranajpierwświadectwa-
mieuzebiuszaorazHi sto ria tri par ti ta. Potem,powiada,jestKanonSoboru
nicejskiegooodprawianiusynodów.SątakżeCa no nes Apo sto li ci, któreprze-
pisującoroczniepodwasynodywkażdejprowincji.Twierdzizaś,żecokol-
wieknategorodzajusynodachpostanawiasięzaprawdąprzeciwkłamstwu,
jesttakprawomocneiważne,iżnawetprzezpapieżaniemożebyćzniesione.
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leczbezwstydowitegoczłowiekaktóżbezgniewuodpowiedziećmoże?
najpierwbowiemjakwielkimbezwstydemjest,że przeciwstawianamEc c le -
sia sti ca hi sto ria euzebiuszaorazHi sto ria tri par ti ta,wktórychprzeciwnam
niemówisięnic,azanamiwiele?acodrugie?Że przeciwstawiaSobórni-
cejskiiCa no nes Apo sto li ci,wktórychmowajestosynodachprowincji,które
przepisalipapieżedlaprawidłowegoKościołówstanowieniaizarządzania.
Myzaśmówimyosynodachgeneralnych,którychzwoływaniebezzgody
papieżanieinaczejbraćnależy,niżgdybywielmożekrólestwagromadzeni
bylibezzgodywładcy,albonawetwbrewjegooporowi.atojakiejest?chcieć,
byprawomocnebyłocokolwieknatychsynodachjeststanowione?zapraw-
dą,rzecze,przeciwkokłamstwu.Mianowicie,jeżelijestzaprawdą,gdziekol-
wiekbyłobystanowioneprzyjąćnależy, leczczyktośnasupewni,że jest
zaprawdą,cokolwiekprzezsynodyprowincjizostałopostanowione?lecz
[299] otymdotąd.Bowczwartymwnioskuszerzejbędzietorozwinięte.

Dru gi wnio sek. SobórgeneralnynawetpowagąrzymskiegoPapieżazebrany,
możebłądzićwwierze.

Wyraźniedowodzisię tegonaprzykładziedrugiegosynoduefeskiego,
gdziewbrewlegatomleonaniemalwszyscybiskupipodpisalisiępodbłędno-
wierstwemDioskora.Potwierdzatojasnopapieżleonwlistachprzytoczonych
wyżejdopiątegouzasadnienia,orazÓsmySobórwAc tio sep ti ma, iMikołaj
docesarzaMichała,ieugeniusziVwdekrecieouniiJakobitów,wktórym,
gdypotępiłdrugi synodefeskizaleonazgromadzony,którymianowicie
zgodził się z błędemeutychiańskim, powiada:Przyj mu je świę ty Rzym ski
Kościół So bo ry Po wszech ne po wa gą Rzym skie go Pa pie ża pra wo moc nie zgro -
ma dzo ne, od pra wio ne i za twier dzo ne.

TasamasprawaukazujesięnaprzykładziesoboruBazylejskiego,którego
błędowiprzeciwstawialiśmysięwdziewiątymuzasadnieniupierwszegoroz-
działu.aleotejsprawieszerzejwodpowiedzinatouzasadnienie.

Pozatym,żadensobórniejestiniebyłważny,którybyniebyłwsparty
powagąrzymskiegoPapieża,jakjasnoprzekazaliJuliusz,Damazy,Pelagiusz
iinniojcowie,nadowódpierwszegownioskuprzytoczeni.leczchociażsobór
byłbyzgromadzonyzpoleceniapapieża,jeżelijednakpostanowieniasoboru
niezostałyprzezniegozatwierdzone,leczraczejon,albojegolegaciwalczyli,
wtedynapewnosobórniejestwspartypowagąapostolską,awięcniebędzie
ważnyiprawomocny,idlategonienadasięzaiste,byśmyzniegowiaręczerpali.
lecztenwniosekwnastępnymrozdzialeszerzejzostanierozwinięty.

Trze ci wnio sek. SobórgeneralnypotwierdzonypowagąrzymskiegoPapieża
powodujepełnąwiarędogmatówKatolickich.Tenzaistewniosektrzebamieć
zatakniewątpliwy,żebyśmywierzyli,iżprzeciwnymujestbłędnowierczy.
(cic,De cre tum, częśćpierwsza, Dystynkcja15,rozdział2:Si cut, irozdział
3:Sanc ta Ro ma na; a.friedberg1[1955]35-36).

Popierwsze,ponieważinaczejpowrócąwszystkiebłędnowierstwapowa-
gąsoborówgeneralnychpotępione,atakżeSymbolnicejskibędziewątpliwy,
[300] pozniesieniupowagisoborugeneralnego.następnie,jeżelisobórge-
neralnymożebłądzićwwierze,żadnazaistepewnadrogabyniepozostała,
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byśmywsporachowiarędogmatKatolickiustalili.Ktobowiemlekceważy
sądpapieżaiwszystkichpozostałychpasterzyKościoła,tennieznajdzieżad-
negożyjącegosędziego,odktóregotrybunałuniebędziewolnoodstąpić.

luteraniechcą,bysędziąnasoborzebyłoPismo,któreaninieczuje,ani
niepojmuje,anisamoniemożesięwypowiadać.Samluterwoła,żetesłowa:
To jest cia ło mo je, trzebabraćwłaściwie;zwingliprzeciwnie,żeobrazowo;
ktowypowiewyrok?czysamoPismo?czyraczejnależywziąćnajwyższego
SędziegoKościołazsynodemkapłanów,takjakwKsiędzePowtórzonego
Prawa, rozdział 17,8-13 jest napisane?Bogdybyw sądach ludzkichktoś
wzbraniałsiężyjącychsędziów,ustanowionychwrzeczypospolitejauciekał
siędoniemychibezdusznychliter,wszelkimizgołasposobamizostałbyodrzu-
cony.aleotymwielejużgdzieindziejpowiedzieliśmyiczęstowielejeszcze
powiemy.

Terazpowróćmydotematu.zaisteodrzuciwszywiaręsoborów,utracimy
takżewielkączęśćPisma.JeżelibowiemktoślistJakubawykreślizlutrem
spośródPismKanonicznych,zpewnościązagadnienie toniedasięprzez
Pismookreślić.Trzebawięcustanawiaćżyjącychsędziów.ajeżelilekceważąc
sądpasterzyodwołaszsiędoinnegotrybunału,niczegoinnegozaistenieuczy-
nisz,niżuniknieszsędziówchrystusaiKościoła,azamiastBożychpodstawisz
ludzkich.KogokolwiekbowiemspozapasterzyKościoławybierzesz,będąoni
mieliludzkąiniepewnąpowagę.Dotego,alboludwiernyobowiązanyjest
przyjąćokreśleniesoboru,albomożeteżsięoprzeć.Jeślijestobowiązany,już
zbłądzącymsoboremludwtymsamymbłędziebędziesięobracał.Jeślimoże
sięoprzeć,gdziejestto:Kto was słu cha, mnie słu cha? (Łk10,16).Gdzieznów
to:Na sto li cy Mo jże szo wej usie dli Dok to ro wie i Fa ry ze usze. Wszyst ko te dy,
co kol wiek wam roz ka żą, za cho wuj cie i czyń cie? (Mt23,2-3).

Mówią,jeżelikażesięczynićcokolwieknampowiedzą,dlaczegowinnym
miejscu(Mt15,6)chrystuszechciałprzestrzecprzedkwasemfaryzeuszów?
BoMateusztłumaczygojakonaukęfaryzeuszów.znówdlaczegoichtrady-
cjami(Mt15,2)własnymnawetprzykłademuczyłgardzić?Mogąwięccoś
zeswejnaukidomieszaćdoczystościewangelii,wczymnie[301] tylkonie
należyichsłuchać,lecztrzebanawetprzegnać.Dotegowięcwzywałchry-
stus,byludzłymiprzykładaminauczycieliniezostałdoprowadzonydowzgardy
prawdziwejnauki.Wtedywięcchrystuskażeczynićto,cobynampowie-
dzielifaryzeusze,gdybyzasiadalinakatedrzeMojżesza,toznaczyprawoBoże
wykładali, głosili, przedkładali. Bo gdyby uczyli swego, lekceważyć ich
nie tylkomożemy, lecznawetpowinniśmy, jak jasno tłumaczyłaugustyn
In Ioan nem, (rozprawa46).

nicwięcpasterzytezdaniaewangeliczneniewspierają.anawetgdyby
moglizeswegomówić,mogąprzeznasbyćwzgardzeni.Stądhieronimna
ewangelięMateusza,rozdział7wiersz21,otychsłowach:Nie ka żdy, któ ry
mi mó wi, itd.,rzecze:Jak wy żej po wie dział, że ci, któ rzy ma ją sza tę do bre go
ży cia, nie po win ni być przy ję ci z po wo du zło ści twier dzeń; tak te raz mó wi na
od wrót, by tym też nie wie rzyć, któ rzy choć sil ni peł nią wia ry, ży ją bez wstydnie
i peł nię na uki psu ją zły mi czy na mi.
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leczonito,coonajemnikachprzezaugustynapowiedziane,naprawdzi-
wychpasterzyKościołaprzebiegle izłośliwieprzenoszą.niepojmują,że
wśródnajemnikówzawszewKościelesąprawdziwipasterze,którychgłosu
trzebabyowcesłuchały,zwłaszczagdyjedenjestgłoswszystkich.Wtedy
bowiemgłospasterzy,jestrównieżgłosemKościoła,awięcnawetchrystusa.
inaczejcoznaczyto:Pro szę was, aby ście to sa mo mó wi li wszy scy, i nie by ło
mię dzy wa mi roz te rek? (1Kor1,10).czychrystus jest podzielony?nie!
Albowiem Bóg nie jest Bo giem roz ter ki, lecz po ko ju (1Kor14,33).

awrzeczysamej,byśmytouzasadnieniewkilkasłówzebrali,jeżeliowce
wszystkichpasterzypostępujązajednąitąsamąnauką,wowcachniebędzie
żadnejwiny.zróbwięc,niechtakpostępują,awszystkimbłądzącympaste-
rzom,wszystkietakżeowcebędąbłądziły.cowpoprzedniejksiędzewykaza-
no,żestaćsięniemoże.Jużzaśhieronimzarazmówi,cotoznaczy.Uczy
bowiemżesługomBożymjednoidrugiejestkonieczne,abyimdaćwiarę,
żebyidziełomową,imowadziełamibyłapotwierdzona.

Poza tymMarcinVnaSoborzeKonstancjeńskimwśród innychpytań,
którymipodejrzaniwwierzemielibyćbadani,przedłożyłtakżeto,czywierzą,
[302] żekażdysobórgeneralnyprzedstawiaKościółPowszechny.Jeżeliwięc
sobórgeneralnymapowagęPowszechnegoKościoła,ktojąznosi,tymsamym
czynempowagęcałegoKościołaznosi.Wspaniałeprzetojesttoaugustyna
wpierwszejksiędzeDe Bap ti smo con tra Do na ti stas, rozdział18,żeorzeczenie
soboruplenarnegojestjednomyślnościącałegoKościoła.

Prócztego,Pawłowinieinnadrogazdałasiędogodniejszadoszukania
prawdywpowstałymzagadnieniu,niżgdyspórodniesionyzostanienasobór
Jerozolimski.natęprzetodrogę,którąPawełuznałzanajdogodniejsządoroz-
strzyganiazagadnieniawiary,powinniśmywejśćijątrzymać,inaśladować
toumiarkowanie,któreiuŻydówiuPoganopisanejestprzezŁukaszaw15
rozdzialeDziejówapostolskich.MoglibowiemPoganiezowymSoborem
Jerozolimskimskarżyćsię,żewyrywająimwolnośćdanąprzezchrystusa
iżeniektóreobrzędynakładająnaramionauczniówjakokonieczne,które
wydawałysięmniejkonieczne,skorowiarawchrystusawystarczydozba-
wienia.leczaninawetŻydziniesprzeciwialisię,którzyprzecieżokreśleniu
soborumogliprzeciwstawićPismo,mówiące:Mę żczy zna, któ re go na plet ka
cia ło ... (rdz17,14)itd.Takwieleprzetoczcisoborowiskładając,ukazalispo-
sóbdozachowaniawprzyszłychwiekach,bysynodomuprawomocnionym
powagąPiotraijegonastępców,pewnawiarabyładawana.Powiadają:Zda ło
się Du cho wi Świę te mu i nam (Dz15,25).zdanieSoborujestwięccałkowicie
zdaniemsamegoDuchaŚwiętego.

Dochodzitenrównieżpowód,żeKościółKatolickizawszeprzyjmował
dekretySoborówgeneralnych, a uważanychprzez nie za błędnowierców,
zawszezatakichbezwątpieniauważał.TrzebawięcutrzymywaćwiaręSobo-
rów,jeżeliwiaręKościołautrzymaćchcemy.Tarzecztakżewksiędzepoprzed-
niejwielkimiuzasadnieniamizostałauprawomocniona.

Czwar ty wnio sek. SynodprowincjalnyniezatwierdzonyprzezPapieżamoże
błądzićwwierze.
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PrzykładtejrzeczymaszwsynodzieMediolańskim,dziesiątaksięgaHistoria
ec c le sia sti ca, rozdział20,inaantiocheńskimsynodzie90biskupów, czwarta
księgaHi sto ria tri par ti ta, rozdział9,oraznasynodziewSeleucji,pierwsza
księgaHi sto ria tri par ti ta, rozdział34,inaKartagińskim,októrymwuzasad-
nieniu [303] zrobiliśmywzmiankę.

Tenteżwniosekpotwierdzanyjestnietylkoprzykładami,lecztakżeświa-
dectwemSymmacha,mówiącego:Sy no dy ka pła nów po sta no wio ne pra wa mi
ko ściel ny mi po pro win cjach, po nie waż nie ma ją obec no ści Pa pie ża, stra ci ły
wa żność. Takniemożnazaprzeczyć,żeprawanawetbardzotwarde,jakomało
zgodnezrozumemczasemprzezsynodyprowincjalnezostaływydane.(cic,
De cre tum, częśćpierwsza, Dystynkcja17,rozdział6:Con ci lia sa cer do tum;
a.friedberg1[1955]52-53).Takiebyłomożetowakwizgranie,októrymmó-
witrzydziestaszósta,rozdziałPla cu it. (cic,De cre tum, częśćdruga,causa36,
zagadnienie2,rozdział11:Pla cu it, ut hi).Toznówprawozostałowydane
przezSynodwelwirzenietylkoniemądrze,lecztakżeniezbożnie,ousunię-
ciuobrazów.

ajeżelisobórgeneralny,któremubrakujepowagiBiskuparzymu,może
błądzićwwierze,czasempobłądzi,asynodprowincjalnynawetdużobardziej.

Pią ty wnio sek. Synodprowincjalnypowagąpapieżapotwierdzony,niemoże
błądzićwwierze.

Potępieniezaświelubłędnowiercówniebyłobypewne,gdybytenwniosek
byłniepewny.Wielubowiembłędnowiercówzostałopotępionychnieprzez
soborygeneralne,leczprzezsynodyprowincjalne:jakPryscyliannapierw-
szymsynodzieToledańskim,helwidiusznasynodzieTesalonickim,Pelagiusz
nasynodachMilewitańskimiKartagińskim.(Pierwszyzatwierdzonyzostał
przezleona.DrugiprzezSyrycjusza,trzeciiczwartyprzezinnocentegoice-
lestyna.)chociażGrzegorzuczy,żePelagiusztakżenaSoborzeefeskimzostał
potępiony,De ha ere ti cis, rozdział:Fra ter ni ta tis. lecztegowyrokuwSoborze
efeskimdziśniema.

następnieniepotrzebainiejestznośne,dlapotępieniakażdegozosobna
błędnowiercy,zwoływaćkolejnesoborygeneralne.PonieważwięcBógza-
dbałoKościółswójwtymcokonieczne,doodparciaprywatnychbłędno-
wierstwwprowincjachstarczązaistesynodyprowincjalne,jeżelitylkobędą
wzmocnionepowagąpapieża.

Pozatym,kogokolwiekpotępiłytegorodzajusynody,tegoKościółzawsze
odrzucił,błądzićwięconewwierzeniemogą.Bogdybymogły,chociażjeden
przykładbyłbyprzytaczany.ażadnegowogóleniema.

cobowiemprzytaczaekolampadiuszzsynodurzymskiegozaGelazjusza,
gdziepowiadaokreślono,żewsakramencieeucharystiipozostajesubstancja
chleba,tonanajbliższymmiejscuudowodnimy,żejestzmyślone.zdanieto
bowiemniejestżadnegosynodu,ainieGelazego.(cic,De cre tum, część
pierwsza, Dystynkcja 17, rozdział 6: Con ci lia sa cer do tum; a. friedberg
1[1955]52-53).

[304] PrócztegoPapieżSymmachuczy,żesynodyprowincjalne,przezpra-
waKościołacorocznieustanowione,ponieważniemająobecnościPapieża,
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utraciływażność;więcgdyobecnośćmają,będąważne.nasiódmymteż
Soborze,czynnościtrzeciej,kiedyTeodorprzyjmowałSoborygeneralne,zaraz
dodaje:Miej sco wy mi sy no da mi nie gar dzi my, lecz ra czej ko cha my, obej mu -
jemy i przyj mu je my. Ich ta kże na tchnio ne przez Bo ga ka no nicz ne po sta no wie -
nia, skar ce nia i pra wo daw stwa czci my z naj wy ższym po wa ża niem. (Miejsco-
wymizwanesątusynodyprowincjalne). TenzaślistTeodoraiWschodnich
zatwierdzasamSiódmySobór.

aÓsmySobór,naostatniejsesji,wKanoniepierwszymmówi:Wy zna jemy,
że pra wi dła, któ re świę te mu Ko ścio ło wi, tak od świę tych apo sto łów, jak od
pra wo wier nych sy no dów ge ne ral nych i miej sco wych prze ka za ne są, za cho wu -
je my i strze że my. Lecz i po sta na wia my, że wszy scy, któ rzy zwa ni są imie niem
Chrze ści jań skim, ka no nicz nie pod da ni są po tę pie niom i uspra wie dli wie niom,
któ re przez nie wy da ne zo sta ły. DotądÓsmySobór.Jegosłowanatychzwłasz-
czasynodachrozumiesię,żemająmiejsce,któreprzezPapieżazostałyza-
twierdzone.Papieżbowiem,jakniżejzostanieudowodnione,wsądziewiary
mylićsięniemoże.Postanowieniawięcsynodówprowincjalnychdotyczące
wiarysąważneipewne,jeżeliprzezrzymskiegoPapieżabędązatwierdzone.
To,cow15rozdzialeDziejówapostolskichzostałorozwinięte.

Tenbowiem,którytamzebrałsię,toniebyłsobórgeneralny,leczsynod
prowincjalny.aniemniejwiaręmiano.Piotrprzewodniczył,jakbytobyłsobór
generalny.

Stądodpierasięzarzuterazma.GdybowiemwAn no ta tio nes su per Epi -
sto lam ad Ro ma nos, rozdział5,powiedział,żenietakdalecezobowiązanyjest
SynodemMilewitańskimorazinnymipodobnymisynodamiprowincjalnymi,
dodał:Zresz tą je że li ktoś na ci ska, że na le ży za cho wy wać, co kol wiek na nich
zo sta ło po sta no wio ne, przy to czę z nich nie któ re po sta no wie nia, któ re te raz
Kościół po tę pia ja ko błęd no wier cze. Dotądon.lecz,jakrzekliśmy,Milewi-
tańskisynodzostałzatwierdzony.Dlategochrześcijaninjestnimzobowią-
zany. Te zaś, z których przytacza się błędnowiercze postanowienia,
zatwierdzoneniezostały.iotymdorzucamyinnywniosek.

Szó sty wnio sek. zsynodówprowincjalnych,chociaż im[305] powagi
Biskuparzymskiego brakuje,czerpiesięzaisteprawdopodobneuzasadnienie
dowpajaniadogmatówwiary.

obfitymiwielkimuzasadnieniemtejsprawyjestchoćbyto,żezniezliczonych
synodówtegorodzajuledwiepięć,albosześć,znajdziesię,którezprawejpod-
stawyidrogiwiaryzboczyły.Jeżeliwięctegorodzajusynodyjaknajczęściej
zachowująprawąwiarę,rzadkozawodzą;bezwątpieniawięcjestbardzopraw-
dopodobne,żezsynodówtegorodzajuwydobywasiędowód.

azpewnością,jeżeliniesąszczególnieodrzucone,zalecanesąalboogól-
nymmilczeniem,albonawetzawiązkowązgodą,jeżelidotrądopowszechnej
wiadomościKościoła.Bowżadnymwypadkuniejestprawdopodobne,byKo-
ściółdługoprzemilczał,żewcałymświeciegłoszonejestbłędnowierstwo
synoduprowincjalnego.Błądbowiem,któremusięnieprzeczy,zatwierdzasię;
83 dystynkcja,rozdział:Er ror. (cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja
83,rozdział3:Er ror cui non re si sti tur; a.friedberg,1(1955)293-294).
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iniezarzucajmisynoduwelwirze.Bowtejczęści,wktórejbłądził,zawsze
przezKatolikówbyłodrzucany.Tenwięcjestmożenajwiększypowód,dla-
czegoToledański,arelateński,Sewilski,orazinnepodobnedawnesynody,
chociażniewyraźnie,tojednakzawiązkowoprzezKościółzatwierdzonesię
wydają.

Boankarski,neocezarejski,Gangreński,Sardycki,afrykańskiorazKarta-
gińskieprzezleonaiVzatwierdzonezostały; 20dystynkcja,rozdział:De li -
bel lis. (cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja20,rozdział1:De li bel lis;
a. friedberg, 1(1955)65-66). również Synod podKopułą pewne synody
prowincjalnezatwierdził,lecziletoKopułowezatwierdzenieznaczy,niżej
będziemyszerzejrozprawiali.(cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja
16,rozdział7:Qu oniam; a.friedberg,1(1955)44-45).

Teraztotylkotwierdzimy,żesynody,któreprzezPapieżaniesązatwierdzo-
ne,zaistenietopewne,leczprawdopodobneuzasadnieniedajądoumocnienia
dogmatuwiary.Townioskujesięzinnocentego;20 dystynkcja,rozdział:De
qu ibus. (cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja20,rozdział3:De qu ibus;
a.friedberg,1(1955)66).

Siód my wnio sek. Synodyprowincjalne,jeżeliprzezrzymskiegoPapieża
wpostanowieniachwiarysązatwierdzone,dająpewneuzasadnienieprawdy.

BojeśliSynodToledańskipodprzewodnictwemizzatwierdzeniemnastępcy
Piotrabłądziwwierze,niewidaćpowodu,dlaczegoSynodrzymskibłądzić
niemoże.równieżsynodprowincjalnyprzezpapieżazatwierdzonymapewną
powagę,awięcisynodbiskupi.lecznieprzychodzinamyślinnysynodbi-
skupi,wosądziewiaryprzezBiskuparzymskiegozatwierdzony,opróczKom-
pluteńskiego(alcaládehenares)zaalfonsacarrillo,arcybiskupaToledań-
skiego,kiedypotępionyzostałpewienmistrz(PiotrMartinez)zosmy,który
błędnie[306] okluczachKościołaorazsakramenciepokutymyślał.

Ostat ni (Ósmy) wnio sek. Synodbiskupisamprzezsięmożezaistewosą-
dziebłędnowierstwapowodowaćwiaręprawdopodobną,pewnejniemoże.

Wyjaśnićmusimytopierwsze,botodrugiewystarczającozostałowyjaś-
nione.Tegowięcdowodzisięzrozdziału:Ad abo len dam, de ha ere ti cis, (cic,
De cre ta les Gre go rii IX, księ ga pią ta, ty tuł VII De ha ere ti cis, rozdział 9;
a.friedberg2[1955]780-782],gdzieprzezlucjuszaiiiwęzłemwieczystej
klątwywiązanisąci,którychalboKościółrzymski,alboposzczególnibisku-
piposwoichdiecezjach,zaradąduchownych,albonawetjeślitrzeba,sąsied-
nichbiskupów,osądzilijakoheretyków.awięcnielekkieprzypuszczenie
czerpiesięztegorodzajusądówsynodalnych,którelucjusztakbardzodoce-
nił,żepostanowiłmiećzawyklętych,którychtesynodyokreśliłyjakobłędno-
wierców.awiem,żeniektórzyuczenitłumaczątendekretałlucjuszaoschwy-
tanychnajawnymbłędnowierstwie.

nadtoodmawiająsynodowibiskupiemu,anawetprowincjalnemu,sądze-
niaobłędnowierstwie.Dowodzątego,żewiarajestwszystkimwspólna,dla-
tegowładza sądzenia owierze i przeciwnymbłędnowierstwie nie będzie
wKościołachprywatnych,leczwKościelePowszechnym.Przekonująteż
o tym z rozdziału:Ma io res, De bap ti smo. (cic,De cre ta les Gre go rii IX, 
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księgaiii,tytułXliiDe bap ti smo, rozdział3:Ma io res, a.friedberg2[1955]
644-646) izrozdziału:Qu otiens, 24zagadnienia,1,(cic,De cre tum, część
dru ga, causa24,zagadnienie1,rozdział12:Qu otiens; a.friedberg2[1955]
970),gdziemówisię,żesprawytegorodzajuwinnybyćodnoszonedoStoli-
cyapostolskiej.apoprzytoczonychsłowachtenżelucjuszwydajesiępo-
twierdzaćmówiąc:Nie mniej ni niej szym za rzą dze niem po sta na wia my, by kto
jaw nie zo stał schwy ta ny na błęd no wier stwie ... Papieżwięcmówioprzypadku,
gdybłędnowierstwojestjawne.

leczmniezawszeprawdopodobniejszewydawałosięzdanietych,którzy
uważają,żecijasnoiprostoprzeztendekretałlucjuszawęzłemklątwysą
krępowani,którychalborzymskiKościół,albosynodprowincjalny,albo
nawet biskupi, osądził jako błędnowierców, chociaż błędnowierstwo nie
wszystkimjestjawne.

Popierwszebowiemtekstniemówi:którychjakobłędnowiercówogło sili,
leczosądzili.zresztą,jeżelibyłotoogłoszeniejawnejrzeczy,anieprawdziwy
sądwsprawiewiary, dlaczegotęrzeczdobiskupazradąduchownych,anie
raczejdoTeologówlucjuszodniósł, bymianowicie tychklątwąugodził,
[307] którzyprzezuczonychTeologówzostalibyogłoszenibłędnowiercami?

następnie,jeżelilucjusznieużyłtegosłowaosą dzi li właściwie,leczużył
niewłaściwie,bojestwyjaśnianiemrzeczyoczywistej,iżgdyzupełnietosamo
słowoodnosisięzarazemdoKościołarzymskiegoidobiskupazjegodu-
chownymi,skutkiembyłoby,żepojmowalibyśmy,iżprzezlucjuszawyklina-
nisąrównymsposobembłędnowiercyprzezKościółrzymskinieosądzeni,
leczogłoszeni.leczwiadomo,żewyraztenpojmujesięwłaściwieiściśle
oKościelerzymskim;nietrzebawięcnadawaćmuinnegoznaczenia,gdy
odnosisiędosynodubiskupiego.

Dodaj,żesprawatego,ktoobłędnowierstwobyłobwiniany,mogławiele-
kroćbyćodnoszonanategorodzajusynody.najpierwzeszczególnegopole-
ceniaStolicyapostolskiej,jaksprawęPryscylianarozpatrywałpierwszysynod
Toledański, (zlecił leon), a sprawę pewnego mistrza (Piotra Martineza)
zosmyrozpatrywałsynodKompluteński(walcaládehenares),zaksiędza
alfonsacarillo,arcybiskupaToledańskiego,(zleciłSykstusiV).

PotembezszczególnegozleceniaPapieża,tocoobecnierobiąinkwizyto-
rzy,mianowiciewjawnymbłędnowierstwie,leczkiedyniebyłooczywiste,czy
błędnowiercajestwinien,alboponieważniezostałoudowodnioneiwiadome,
żeonzdaniebłędnowierczewypowiedział,albochociażzpewnościąwypo-
wiedział,ponieważjeszczeniezostałstwierdzonyupór,bezktóregoniktnie
jestbłędnowiercą.

Wreszciewbłędnowierstwieniewpełnioczywistym,bywszystkimwszę-
dziebyłojasne,leczwtakim,żeniejestkonieczneodnieśćjenasobórgene-
ralny, albo doStolicyapostolskiej, żeby uczeniTeologowie zgodzili się,
iżjestbłędnowierstwo.

iwtychwszystkichprzypadkachniegdyśsynodmiałprawo,aterazmają
ci,którymzostałozleconerozpoznawaniewiary,wypowiadaniasięisądzenia
osprawiewiary.

KsięgaV236



chociażsądytrybunałówtegorodzajuniesątakniezawodne,byniemogły
byćbłędne,nietylkowrzeczywątpliwejispornejmiędzyuczonymimężami,
wktórymprzypadkusynodymiejscoweniemająorzekaćobłędnowierstwie;
lecztakżewsprawie,którawszystkimteologomprowincjizdajesięjasna,
wktórymtoprzypadkubezwinyprzywłaszczeniasąduorzekająosprawie
wiary.

Wtychwięctrzechprzypadkach,chociażtesądyniesąpewneimocne
wKościele,trzebajednak,ponieważsąbardzoprawdopodobne,bywielcebyły
przezwiernychpoważane.[308] BoniemałobędzieszkodliwedlaKościoła,
jeżeliwtymczasieniebędziesięstrzegłjakwyklętych,tychktórychnietylko
rzymskiKościół,lecztakżesynody,prowincjalnylubbiskupi,osądziłyjako
błędnowierców.

lecz rozpatrzmy pierwszy zarzut.Mówią: sprawa wiary jest wspólna
wszystkimidlategoprywatnymsędziomniewolnowydawaćoniejwyroku.
zarówno zbrodnia obrazymajestatu, jak zdrady rzeczypospolitej, dotyka
wszystkichobywateli,ajednakprywatnisędziowiezwyklioniejsądzić.

Boterozdziały,któreprzytaczają,należypojmować,kiedyrzeczmiędzy
samymibiskupamiiteologamijestwątpliwa:jakwyjaśniłPelagiuszwdys-
tynkcji17,rozdział:Mul tis (cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja17,
rozdział5,a.friedberg,1[1955]51-52).TosamojestznaczeniePwt17,8
iuważanezawyraźniejszebrzmi:Je śli oba czysz, że trud ne a wąt pli we dla
ciebie roz są dze nie i oba czysz, że sło wa sę dziów mię dzy bra ma mi twy mi się
różnią, wstań a wstąp na miej sce, któ re ob rał Pan, Bóg twój. itd.

To bowiem co dodał lucjuszwam się nie sprzeciwia.nie powiedział
bowiem:kto zo stał na jaw nym błęd no wier stwie schwy ta ny, lecz:kto jaw nie
zo stał schwy ta ny na błęd no wier stwie. chcezaś,byniktniebyłwydawany
świeckiemuramieniu,jeżeliniebędziewiadomo,żejestbłędnowiercą.Żeby
bowiemkarytegorodzajubyływykonywane,wymagajądowodówjaśniej-
szychodpołudniowegoświatła.leczopowadzesynodówpowiedzianezostało
dosyć.

RozdziałV,

gdzierozwiązujesiępewnewęzły,którymiczasemludzienawetuczeni
zwyklibyćuwikłani.

Powyłożeniutychsprawnicinnegoniezdawałosięzostawać,jaktylko
byśmyodparliuzasadnienia,którezostałyprzedłożonenapoczątku.lecz

gdyprzygotowywałemodparcietychzarzutów,narzuciłosiękilkaskrupułów,
któretrzebanajpierwusunąć,zanimprzejdziemydoinnych,bynadrodze,
którąpowyższymrozdziałemotwarliśmy,niebyłyprzeszkodądlaTeologów.

(Pierw sze za gad nie nie). Pierwsząwięctrzebaroztrząsnąćtęwątpliwość,
czysynododprawianyprzezlegatówPapieżamamocnąipewnąpowagę,czy
raczejoczekiwaćtrzebazatwierdzeniaBiskuparzymskiego,bypostanowie-
niasoborubyłypewne.
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azaisteKajetan,którybezspornieopowadzePapieżaisoborujaknajdo-
kładniejrozpra- [309] wiał,zaktórymposzliśmy,stosującpewnąpoprawkę,
wieletujasnomówi,cojestobceniniejszemuzamiarowi;leczwkońcustwier-
dza,codotyczyniniejszegoźródłaizagadnienia,żesobórodprawionyprzez
legatówPapieżamożebłądzićwwierze.Pozostajebowiemnadalten,októre-
gowiaręprosiłchrystus;ten,powiadam,doktóregosumawiaryostatecznie
winnabyćodniesiona.DlategodopókiokreśleniasoboroweprzezPapieżynie
zostanązatwierdzoneiuprawomocnione,nietrzeba,bybyłypewneimocne.

TosamomyślitakżeKardynałTorquemadawksiędzetrzeciej,rozdział8
i38,wktórychtomiejscachbardzoobszernieukazujewstecz,żewszystkie
dawnesoboryprosiłyPapieżyouprawomocnieniepostanowień,czegozaiste
bynieczyniły,gdybyzakoniecznenieuważały.

Bożeuprawomocnieniepapieskieodnosisiętakżedodogmatówwiary,
wynikazlistuSoborunicejskiegodoPapieżaSylwestra.Mówią:Co kol wiek
po sta no wi li śmy, to niech bę dzie upra wo moc nio ne wspól no tą ust wa szych. 
aSylwesterodpowiadająctemuSoborowirzecze:Upra wo moc niam i do łą czam
do wa szej na uki od wo łu ją cych się o jed no ści Trój cy. aniecodalejpowiada:
za twier dzam, że praw dą by ło, co wpły nę ło do wa szej i na szej ta jem ni cy, itd.

iojcowieSoboruchalcedońskiegowliściedoleonamówią:Oznaj mi liśmy
Wam ca łą moc czyn no ści, dla po twier dze nia na szej szcze ro ści i dla te go, co
przez nas uczy nio ne zo sta ło, mo cy i zgod no ści. aPapieżleonwliściedo
Soboruchalcedońskiego,któryjest59zkolei,rzecze: Niech więc nie wy da je
się wąt pli we, czy za twier dzę to, co przez wa szą jed no myśl ność zo sta ło po sta -
no wio ne o wie rze, itd.apotemmówi,żewysyłazatwierdzenieczynnościsobo-
rowych w samej sprawie wiary, z powodu której mianowicie Sobór się
zgromadził.(zobacztakżelist58doPulcherii).Tosamowynikazlistuleona,
tegoimieniatrzeciego,którymzatwierdzaSzóstySobórGeneralny.

Dodajtu,żeKościółprzedzatwierdzeniemsamegoPapieżanigdyniemiał
zaprawomocneiważne,cozostałookreśloneprzezlegatówsoborowiprze-
wodniczących.DlategobowiemcesarzMarcjanwystarałsięuleona,żeza-
twierdziłsądSoboruchalcedońskiegoowierze.aleonztegoteżpowodu
poleciłMarcjanowi,byuprawomocnienieizatwier- [310] dzeniedostarczone
zostałodowszystkichKościołów,jakpiszesięwliście57dotegożMarcjana.

Pozatymsobórbezlegatówmożebłądzić,aPapieżnieprzenosinalega-
tówmocyswejwiary,którąrościsamemusobie,dlategożejestzastępcąchry-
stusa,pasterzemKościołaPowszechnegoiskałą,naktórejchrystuszbudował
swójKościół.legaciwięcrazemzsoborembędąmoglisięmylić.Bonieza
legatówPiotra,leczzaPiotraprosiłchrystus.

nadtosynodprowincjalny,naktórymobecnisąlegaciPapieża,możebłą-
dzićwwierze,alenie,jeśliprzezPapieżajestzatwierdzony.awięclegaci
niemajątejpowagiwdogmatachwiary,którąmasamPapież.Dlategonadal
słabebędąpostanowieniasoboru,chociażprzezsądlegatówpotwierdzone.

Poza tymdrugi synodefeski zbłądził zDioskorem, a jednakprawnie,
zwolileona,zostałzgromadzony.awięcpostanowieniesoboruniejestmocne
iważne,jeżeliniejestzatwierdzoneprzezPapieża.iniewystarczypowiedzieć,
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żelegacipapiescyorazjakichśkilkuinnychsprzeciwiałosię.Bonietrzeba,
bywszyscypodpisalisiępodwyrokiemsoboru,bymianogeneralnysądsobo-
ru.PonieważzaisteniewszyscybiskupipodpisalisiępodsądemSoborunicej-
skiego.

ajeżelisamilegaci,jakzgadzająsięwszyscyuczeni,mogąbłądzić,nicnie
przeszkadza,byzgadzalisięzinnymibłądzącymibiskupami.legatPapieski
ostateczniebyłobecny,gdynadrugiejitrzeciejsesjisoboruBazylejskiego
mocnozbłądzono,podbłędeminnychsamlegatsiępodpisał.awięcnie
wystarczy,żesobórzwołanyjestpowagąPapieżailegacizatwierdziliwyrok
soboru,byuznano,żejestwKościeleważnyipewny.

leczprzeciwnijacyśbardzouczenimężowiemyślą,żesobórgeneralny
prawniezgromadzony,takżewnieobecnościpapieża,marzetelnąipewną
powagę,zanimprzezPapieżazostaniezatwierdzony.

Przekonaniategomogąpodaćzwłaszczadwapowody.Jeden,żetegoro-
dzajusobór,przez legatówBiskuparzymskiegoodprawiany,przedstawia
Kościółpowszechny,bojestsoboremKościołageneralnym,awięcniemoże
błądzićwwierze,takjakizai- [311] steKościółpowszechny.Żezaśkażdy
sobórgeneralnyprzedstawiaKościółpowszechny,określonezostałoprzez
MarcinaVpodkoniecSoboruKonstancjeńskiego.Drugimpowodemjest,
żeprawomocniezebranysobórgeneralny,zebranyjestwDuchuŚwiętym
idlategomatowarzyszącegoDucha.ojcowieufniwjegoobecność,gdycoś
określają,mogązaistemówić:Zda ło się Du cho wi Świę te mu i nam (Dz15,28).

najbardziejmożepotwierdza toświadectwoJuliusza, (cic,De cre tum,
częśćpierwsza,DystynkcjaXVii,rozdział2:Re gu la; a.friedberg1[1955]51),
mówiącegodobiskupówwschodnich:Re gu ła wa sza nie ma żad nych sił, ponie -
waż nie był obec ny le gat Ko ścio ła Rzym skie go, pod czas gdy ka no ny na ka zują,
że bez je go obec no ści so bo ry nie po win ny się od by wać; i ża den so bór nie jest
wa żny, któ ry je go po wa gą nie był by pod trzy ma ny. DotądJuliusz.Bezwątpie-
niawięcmyśli,żesobórmasiły,jestważny,wspierasiępowagąrzymskiego
Kościoła,jeżeliobecnybyłlegatrzymskiegoKościoła.

Dlawyjaśnieniategotrudnegozagadnieniaprzedkładamyto,cowiadomo
zdoświadczeniadziejów,żelegaciPapieżaniezwykliprzystępowaćdoSo-
boru, gdziema być rozpatrywane zagadnieniewiary, jak tylko uprzednio
pouczeniinapomnianicodowiaryKościołarzymskiegowto,conasoborze
mabyćokreślone.Powiadam:zwykli,anierównież:trzeba.Bolegacina
SobórTrydencki niemogli dogodnie byćuprzednio pouczeni o rozpatry-
wanychzagadnieniach,ponieważbyłyniemalnieskończone.leczprawie
wszystkieinnesoboryzwołanezostałydlarozpatrzeniajednej,albodrugiej,
sprawywiaryidlategolegaciprzybywali,uprzedniopouczeniowierzeKo-
ściołaapostolskiego.

napoczątkuwięctoustalam,żesobórmożesprzeciwiaćsięnauceipo-
uczeniulegatówinaodwrótlegacimogąsprzeciwiaćsięsoborowi.Wtym
wypadkupostanowieniasoboruniebędąwspartepowagąapostolską,lecz
będąraczejodparte.Jakbowiemzwołaniesoboruwbrewprawdziwemuipew-
nemuPapieżowiKościołajestpróżneinieważne,taknauka,którejPapież
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obecnysprzeciwiasięosobiście,anieobecnyprzezswychlegatów,niepewna
jestisłaba.atowprosttymsamymuzasadnieniem,ponieważijednejidrugiej
brakpowagiBiskuparzymskiego,bezktórejanisobór,anidekretysoborowe
niesąważne.

ajeżelijacyśuważają,żesobórrazważnieiprawomocniezebranynie
możenawetwtedybłądzić,kiedylegaciPapieżasprzeciwiająsię,chciałbym
żebyoniodpowiedzielinauzasadnienie,[312] którymdowodziliśmydrugie-
gownioskuwrozdzialeczwartym,przytaczającprzykładdrugiegosynodu
efeskiego,kiedyprawiewszyscybiskupizbłądzili.(zobaczlistMikołajado
cesarzaMichała.eugeniusziVwdekrecieuniizJakobitami.ipapieżleon,
Epi sto la 42 ad Mar tia num Au gu stum).

Mówią:sobórniebyłwolny,leczorzeczeniezostałowymuszoneprzezDio-
skorasztuką,groźbamiistrachami.Widzę.leczjeżelimówimywedługczło-
wieka,któryłamiesięlękiem,trzebabyonteżłamałsiężądzą.Dlatego,jeżeli
zlękuprawdziwyiważnysynodbłądzi,zarzucąbłędnowiercy,żerównież
wszystkiepozostałesłużyłyżądzompapieżyicesarzy.itakstaniesię,żepo-
wagażadnegosynoduniebędziepewna.

Tympoważniejmytotwierdzimy,żesobórzatwierdzonypowagąapostol-
ską,żadnymiludzkimiuczuciaminiemożeodprawdziwejwiaryodstąpić.Jak
iKościółzaiste,chociażspadniedeszcz,napłynąfale,uderząwichry,niemoże
ustąpićzmiejscaiopuścićstanowiskawiary.leczpozostałaczęśćsoboru,
chociażbardzowielka, jeślipapież i legacibędąwalczyli,możeosłabnąć
w uczuciu. Tego bowiem dotyczy: Ty, Pio trze, utwier dzaj bra ci two ich
(Łk22,32).

aco,jeżelilegatopuścinaukę,którąotrzymałodPapieża,aprzyjmiepo-
glądwiększości?najpierwżadenprzykładtegorodzajuniejestprzytaczany,
chybamożezsoboruzacesarzaMichała,kiedyrodoaldizachariaszzgodzili
sięzMichałem ifocjuszem,wbrewpouczeniu izleceniomMikołaja, jak
możnazobaczyćwliścieMikołajadoPatriarchów,metropolitówipozosta-
łychbiskupów.

następnie,jeżelilegatdziaławbrewinstrukcji,nieuważasię,żedziała
władządelegowanąiniemapowodu,bytegorodzajudziałaniauważanebyły
zapotwierdzonepowagąprzełożonego.Dlategobowiempapieżagaton,jak
wiadomozczwartejczynnościszóstegosoboru,rzecze:Po wa gi im, to zna czy
le ga tom da li śmy tyl ko ty le, ile zo sta ło im zle co ne, by ni cze go nie ośmie la li się
roz sze rzać, zmniej szać, al bo zmie niać, lecz szcze rze tra dy cję tej Apo stol skiej
Sto li cy oznaj miać. aleonwEpi sto la 42 ad Pul che riam Au gu stam powiada:
Bi sku pa Lu cen cju sza i ka pła na Ba zy le go przy go to wa łem skie ro wać, by wy ko -
na li mo je po sta no wie nia we dług tych pra wi deł, któ re otrzy ma li. Przetoposta-
nowienia, gdyby jakieś przez legata zostały zatwierdzonewbrew tradycji
Stolicyapostolskiej,niemająpowagirzymskiegoKościoła,inieinaczejsię
mają,jakgdybypochodziłyodsoborubezlegatów.

cóż[313] zaś,jeżelilegacibezinstrukcjiStolicyapostolskiejprzybyli
nasynod?czysądsynodubędziemocnyipewny,zanimprzezPapieżazosta-
niezatwierdzony?napewnowtym,coniedotyczywiary,leczkościelnego
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zarządzania,nietrzeba,bytegorodzajupostanowieniasynodówpochodziły
odDuchaŚwiętego.Dlategowogóleniesąważne,jeżeliniezostanąumoc-
nione zgodąrzymskiego Papieża. Jakmożna zobaczyćw listach leona:
51 ad Ana to lium, 52 ad Mar tia num, 53 ad Pul che riam oraz 59 ad Con ci lium
Chal ce do nen se.

lecziwsprawachwiaryniemajątakpewnejpowagi,żebybyłbłędno-
wiercą,ktojąpodawwątpliwość.Jużtoponieważnajwybitniejsiautorzy,
którychprzedtemwspomnieliśmy:KajetaniTorquemada,nietylkobezwiny
błędnowierstwa,leczprawdopodobnienawetzgadzająsię,żeżadenmocny
dogmatztegorodzajusynodówniepochodzi,dopókiprzezzastępcęchrystu-
saniezostanązatwierdzone.Jużtoponieważ,jakwyżejpowiedziano,rzetel-
nejpowagi,którąPiotrmawumacnianiubraciorazdogmatów,nalegatów
przenieśćniemoże.Jużtoskorolegaci,którzyotrzymaliinstrukcjeodStoli-
cyapostolskiej,mogąodniejodstąpić,citeż,którzyprzybywająnasobórbez
instrukcji,mogąwalczyćznaukąStolicyapostolskiej.Dlategoichzatwier-
dzeniejestsłabe.cóż,żelegatJulianzgodziłsięznaukąsoboruBazylejskie-
go,którejżadenTeolognieuważazatakrzetelnąipewną,byuznawałza
błędnowiercówtych,którzyniezgadzająsięztąnauką?

iprzeciwneuzasadnienianiczegoniepowodują.Bopierwszetaksięod-
piera. Przyznaję zaiste, że każdy synod generalny przedstawia Kościół
powszechny,jakwszyscywielmożeipełnomocnicypaństw,gdyzjeżdżająsię
rozprawiaćopublicznychsprawach,przedstawiającałekrólestwo.leczgdy
nalegasz,żeKościółmylićsięniemoże,jesttoprawdąwtymznaczeniu,które
przyjmowanejestprzezwiernych;pojmujemybowiem,żecałyKościółnaraz,
tojestwszyscywierni,niebłądzą.lecznicnieprzeszkadza,bywiększaczęść
Kościołaniebłądziła.Takwięcnieprzypuszczam,bycałysobórzlegatami
mógłzbłądzić.leczwiększaczęśćsoborumożezbłądzić,ipodtąbłądzącą
mogąpodpisaćsięlegaci.itomyobecniemówimy,żesądwiększejczęści,
chociażbyzanimszlilegaci,niejestpew- [314] ny.Byłbyzaśpewny,gdyby
przezPapieżazostałzatwierdzony.nietrzebabowiem,jakniecowyżejuczy-
liśmy,abyzdaniesoboruwszyscyrazemojcowiepotwierdzali.

nadrugieuzasadnieniezaśmiejtęodpowiedź.zaistesobórgeneralny,
któremuprzewodząlegaci,zebranyjestwDuchuŚwiętym,ponieważprzez
zastępcęchrystusaitegożprawowitegowładcęKościołazostałzebrany.lecz
Kościół jest też jednymciałem,któregoDuch jestBogiem,który zawsze
Kościołowitowarzyszy.WtensposóbwięccozdałosięrazemcałemuKościo-
łowi,totakżezdałosięDuchowiŚwiętemu;leczniezarazto,cosądziłaby
większośćKościoła, to jest sądemDucha Świętego.Tak jeżeli coś przez
wszystkichzaistebiskupówzostałoosądzone,zaisteprzezDuchaBożegojest
osądzone;leczniezaraz,gdywiększośćojcówsoboruzgodziłasięnajedno
zdanie,należywierzyć, iżzdanie to jestDuchaŚwiętego,chybażeprzez
Papieżazostaniezatwierdzone.Doniegobowiemnależyuzgadniaćspory
irozbieżności.

ŚwiadectwoJuliuszawreszciejestbardzołatwedowyjaśnienia.Przemilcza
bowiemto,cobyłooczywiste,żesobórtenpozbawionybyłobecnościPapieża;
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przytaczazaś,żenawetlegatówrzymskiegoKościołaniebyło.ztychdwojga,
jednegoprzemilczanego,drugiegowyrażonego,wnioskuje,żeżadnawogóle
powagarzymskiegoKościołanatymsoborzeniewystępowała.Dlategojest
nieważnyipróżny.Skądinądgdybyktoś,pochłopskuzaiste,nagliłnastym
świadectwem,tegobeztrudusięodpiera.nicbowiemnieznaczytozgroma-
dzenie:jeżelisobórniemiałlegatów,sądjegobyłsłaby;jeżeliwięcmiał,był
mocny.leczopierwszymzagadnieniupowiedzianodość.

(Dru gie za gad nie nie). następujedrugie:czyojcowiesoborusąprawdzi-
wiesędziami,czybardziejradcami.

Sąbowiemautorzy,zgołanienajgorsi,którzychcą,bypowagasoborów
niepolegałanaosądzaniuiokreślaniusprawywiary,lecznaposzukiwaniu
ibadaniuprawdy.Wszelkąmianowiciemocosądzaniasprowadzajądojedne-
gowładcyitegożzastępcychrystusa,którywrozstrzyganiusprawywiary
tymliczniejszych,lubmniejlicznych,powołujedorady,imsprawabędzie
cięższa,lubłatwiejsza.

Pierwszymuzasadnieniemtegojest,żewsześciuksięgachDekretałóworaz
Klementynachnieojcom,leczPapieżowiprzyznajesięwyrok,zeŚwiętym
jed- [315] nakzatwierdzającymSoborem.DlategoKlemensV,przewodni-
czącySoborowiWienneńskiemurzecze:My, na tak ja sne świa dec two i ogól -
ne zda nie Świę tych Oj ców zwra ca jąc ostrze apo stol skie go roz wa ża nia, (do
które go wy łącz nie na le ży to wy ja śnić), za zgo dą Świę te go So bo ru wy ja śnia my,
itd.WyłączniewięcdoStolicyapostolskiejnależysąd,ojcówzaśjestniesąd,
leczrada.

Pozatym,gdyPapieżzwołujenaspotkaniekapłanówrzymskiegoKościo-
ła,byosądzonazostałajakaśsprawawiary,mówi:za ra dą bra ci na szych, itd.
radząwięc,aniesądzą.(WynikatozwieluExtra va gan tes).

DotegoPwt17,8-9powiada:Je śli zo ba czysz, że trud ne a wąt pli we ... przyj -
dziesz do ka pła nów ro du Le wic kie go i do sę dzie go, któ ry na ów czas bę dzie, itd.
adalejrzecze:A kto by har dy był, nie chcąc być po słusz nym roz ka za niu kapła -
na, któ ry na ów czas słu ży Pa nu, Bo gu twe mu, i wy ro ko wi sę dzie go, umrze on
czło wiek. otowładzaniewszystkim,lecznajwyższemukapłanowiprzyzna-
na,apostanowienienazwanejestniesędziów,leczsędziego.Pozostalikapła-
nisąbowiemradcami,aniesędziami.

zdrugiejzaśstronynaowympierwszymsoborzeJerozolimskimnietylko
Piotr,lecztakżepozostaliapostołowieistarsinazywanisąsędziami.Jakub
mówi:Dla te go ja są dzę, że nie trze ba nie po ko ić tych, któ rzy spo śród po gan ...
(Dz15,19).apotemwtymsamymrozdzialeprzykazaniasoborunazywa
Pawełprzykazaniamiapostołów.awrozdzialeszesnastympowiada,żete
ustawy uchwa lo ne zo sta ły przez Apo sto łów i star szych (Dz16,4).

natozagadnienieodpowiedźjestbardzołatwaigotowa:żeBiskupiwspra-
wiewiarysąnietylkoradcami,lecztakżesędziami.zresztąnietylkobiskupi
dowydawaniawyrokusynodalnegosąużywani,lecztakżeuczeniTeologo-
wieimądrzymężowiewKościele.cojestniesłychaneiwbrewformieprze-
pisanejrozdziałempiętnastymDziejówapostolskich,gdzieapostołowietylko
zestarszymiozagadnieniuwiarysądzili.
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SkorowięcwieczystymzwyczajemKościołasamipasterzezasiadająna
soborze,wynikastąd,żesąonicenzorami,anietylkoradcami.Bogdybybyli
wzywani,abyradzić,dlatychbiskupów,którzywTeologiisąprostaccyinie
obeznani,żadnegowogóleniebyłobynasoborzemiejsca,gdybyzagadnienie
teologicznepodanebyłowwątpliwość.

PozatymnietylkoBiskuprzymski,leczpozostalitakże[316] biskupi,
mająkluczekrólestwaniebieskiego,więcwsprawiewiarywładzęwiązania
arównieżrozwiązywania.Powiadają:Zda ło się Du cho wi Świę te mu i nam, 
aby nie na kła dać na was wię cej cię ża ru nad to, co po trzeb ne, (Dz15,28) itd.
Wszyscywięcbiskupinakładająciężariprzykazanie,iwszyscyrazemsąauto-
ramiwyrokuSynodalnego.aradcy,którzyniesązarazemsędziami,niezwy-
klipodpisywaćosąduiwyroku.leczwwyrokusynodalnymnietylkoPapieża,
lecztakżepozostałychbiskupówpodpisysądokładane.Sąoniprzetobez
wątpieniasędziami.

Jest tu jednakostrykamyk,któryniektórymdoskwiera.Jeżelibowiem
wszyscybiskupisąsędziami,Papieżobowiązanybędziewwydawaniuwyro-
kuiśćzawiększączęściąsędziówiichnaukęzatwierdzić.Wkażdymbowiem
prawidłowoidobrzeustanowionymtrybunaleten,ktoprzewodniczy,winien
sądwiększościuprawomocnić,mniejszościpominąć.

DlarozwiązaniategozagadnieniaKardynałTorquemadawtrzeciejksiędze
Sum ma Ec c le siae, rozdział64i65,wielemówi,idączabiegłymiwprawie;nie
wszystkotomnieprzekonuje.niemamjednakzamiaruśledzićszczegółów
izosobnaodpieraćczyichśpoglądów.cyceronuczy,żedobystrorozprawia-
jącegonależywidziećnieto,coktomówi,leczcotrzebakażdemupowiedzieć.

cowięczostałoprzyjęte,żeojcowiesoborusąnietylkoradcami,lecztakże
sędziami,temuprzeczyćniemożemy,aniniepowinniśmy.BoojcowieSoboru
nicejskiegodomagająsięodSylwestra,byzatwierdził,copostanowili.aleon,
coprzezSobórchalcedońskizostałoustaloneowierze,powiadażezatwier-
dza.asamSobórmówidoleona:Uczcij nasz sąd twy mi de kre ta mi. aSzósty
Sobórwczynności18powiada:Wy kli na my Teo do ra, Ser giu sza, Cy ru sa, itd.
aniecodalejrzecze:Tym wszyst kim przez ten Świę ty So bór po sta no wio nym,
a przez pod pis na szej mo cy za twier dzo nym, po sta na wia my, by nikt in ny cze -
go kol wiek o wie rze nie sta rał się, itd.czytosąsłowaradcy?czyraczejsę-
dziego?iwpozostałychojcowiemówiąniejakoradcy,leczjakosędziowie.

ostryzaśkamyk,któryterazuciska,łatwowyjmuję.Bogdychodziowiarę,
[317] nietrzebaiśćzasądemliczniejszych.ituniewymierzamywyrokuwe-
długliczbygłosów,jakwludzkichwyborach,alboosądach.Wiemy,żeczęsto
sięzdarza,iżwiększaczęśćzwyciężalepszą,wiemy,żeniezawszenajlepsza
jestta,którapodobasięwiększości,wiemywsprawach,któretycząnauki,że
pierwszeństwonależydawaćpojmowaniumądrych.amądrychjestbardzo
niewielu,podczasgdy: głu pich nie skoń czo na jest licz ba.

czterystuProrokówachabakłamało,zustzaśMicheasza,samegozaiste
iwzgardzonego,wyszłaprawda(3Krl22,6-29).SądówBożychnienależywięc
ludzkimizasadamimiarkować.Panniekiedyprędzejzbawiaprzeznielicznych,
niżprzezmnogich.
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Większamianowicieczęśćdrugiegosynoduefeskiegoprzeszłanazdanie
Dioskora,alelegaciniepodpisalisąduwiększości.PrzetoPapieżniejestobo-
wiązanyprzyjmowaćzdaniaczęściwiększościowej.cowięcej,czymało,czy
wielu,skłoniłosiędobłędu,zadaniembiskupaapostolskiegojestprzywołać
ichdoprawdziwejwiary,zgodnieztym,cochrystuspowiedziałPiotrowi:Ja
pro si łem za to bą, aby nie usta ła wia ra two ja; a ty niejednego,atakżedrugie-
go,leczczytonielicznych,czylicznych,utwier dzaj bra ci two ich (Łk22,32).

TakDamazypiszącdobiskupówustanowionychwilirii,wzgardziłliczbą
synoduwrimini,itejtakwielkiejmnogościjednegoWincentegoiniewielu
innychprzeciwstawił,którzywypowiadalisięprzeciwkozdaniutegosynodu.
aleon,(Epi sto la 51 ad Ana tho lium), gdyanatoldałpierwszeństwodekreto-
wiSoboruchalcedońskiegooprymacieKościołaKonstantynopolskiegoza
zgodąsześciusettrzydziestuojców,powiada:Jak by nie mo żna ode przeć, czego
nie go dzi wie ze chcia ła mno gość. Ża den So bór nie schle bia so bie mno go ścią
zgro ma dze nia, ani owym trzy stu osiem na stu więk sza licz ba ka pła nów nie śmie
się przy rów nać, al bo prze wy ższyć, po nie waż tak wiel kim przy wi le jem god ności
So bór Ni cej ski przez Bo ga zo stał uświę co ny, że czy przez mniej licz nych, czy
przez licz niej szych są dy ko ściel ne bę dą spra wo wa ne, co kol wiek od ich po sta no -
wie nia bę dzie ró żne, wszel kiej zgo ła po wa gi bę dzie po zba wio ne. Dotądleon.

Więc u nas nie przeważa zdaniewiększości, jak dzieje sięw zgodach
ludzkich.Jeślizaśrazsprowadzimysprawęwiarydoludzkichprzypuszczeń
iroztropności,trzebazaisteobawiaćsię,byśmysprawyKościołazBoskiej
ludz- [318] kąnieuczynili.aleteżpewnejest,żeci,którzyopierająsięna
prawdopodobnymsądziewielu,ciosłabiająsiłęnaszejwiary.

DrugimianowicieSobórGeneralnystanowiła liczbastupięćdziesięciu
ojców,czwartyzaśmiałojcówsześćsettrzydziestu;obazrównączciąprzyjął
Kościół.

Bonieliczbąsiętoosądza,leczznaczeniem.znaczeniezaśsoboromdaje
znaczenieipowagaPapieża;jeżelionajest,wystarczystuojców;jeślijejbrak,
żadnychniewystarczy,choćbybylidowolnieliczni.aleigdywiększośćojców
myśliprawdziwie,najwyższyKapłanKościołaniesprzeciwisię.Tobowiem
doszczególnej troskichrystusanależy, izawszenależało,byKościółnie
podzieliłsięnadwastronnictwa.arzymskiPapież,jeśliszukaćprzykładu,
nigdynieprzemawiałwbrewprawdziwiemyślącymojcomsoboru.

nadrugiezaśzagadnienieniczegoniema,cobylibyśmypowinnidodać,
bouzasadnieniaprzytoczonezprzeciwka,łatwosięodpieraztego,copowie-
dzieliśmy.

(Trze cie za gad nie nie). Jestteżinnezagadnienie,któreniejestłatwedowy-
łożenia.Jeżelibowiemsobór,umocnionypowagąPapieża,DuchemŚwiętym
jestkierowanywosądzaniusprawwiary,przetojegookreśleniabędąnależały
doPismaŚwiętego.BoPismemŚwiętymzwiesię,conapisanezostałopod
natchnieniemDuchaŚwiętego.

zwnioskiemzaśwypływającymztegouzasadnienianieobawiałsięzgo-
dzićwmojejobecnościmążbardzouczony,którytakwielkiemiałwTeologii
postępy,żeprzyrównywanybyłdowybitnychTeologów.
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idotegopogląduzdałsięprzystąpićrównieżGracjan,opartynaświadec-
twieŚwiętegoaugustyna,wdystynkcjidziewiętnastej,rozdział:In ca no ni cis,
gdziedekretałyPapieżynazywaPismamiKanonicznymi;natejsamejwięc
zasadziedekretysoborubędąwPismachKanonicznych. (cic,De cre tum,
częśćpierwsza,Dystynkcja19,rozdział6;a.friedberg1[1955]61-62).

lecziinnocenty,De ce le bra tio ne Mis sae, rozdział:Cum Mar thae, (cic,
De cre ta les Gre go rii IX, księga trzecia, tytuł 41, rozdział 6;a. friedberg
2[1955]636-639), zdajesięprzyjmowaćtenpogląd.Mówibowiem,żePismo
Świętetwierdzi,iżkrzywdęwyrządzaMęczennikowi,ktozaMęczennikasię
modli.TozaśświadectwojestzapewnejakiegośPapieżaalboSoboru.

rozumteżzgadzasięztymiświadectwami.WiarabowiemKatolickanie
wierzywnic,jaktylkocojestobjawioneprzezBoga,ajeżeliutrzymujemy,
że[319] soborowedekretysąpewnecodowiary,sąonezpewnościąprzez
Bogaobjawione,awnastępstwiePismemKanonicznym.

leczjaktomniemaniejestnierozważnepojmieszczytelnikunawetbezmego
pouczenia.BojeżeliSymbolatanazego,czySoborunicejskiegowkładasię
międzyPismaŚwięte,dlaczegoniewłączasięichdoKodeksuświętychbiblii,
iniesązaliczanedoksiągkanonicznych?Jużniedorzeczyjest,miećwświę-
tychikanonicznych,księgizawierającedekretałyPapieżyisądysynodów.

DwojakabowiemróżnicaznajdujesięmiędzyŚwiętymiPisarzamiorazPa-
pieżemiojcamiSoboru.Pierwsza,żeświęcipisarzepisząkatolickiedogmaty
zbezpośredniegoobjawienia,albonatchnieniaBożego.niepotrzebująbowiem
dopisaniapobudekzewnętrznych,aninieuzasadniająludzkimrozumowaniem
zinnychpism,niedochodzą,niewnioskują.asobóripapieżludzkąidądrogą,
ipostępujązarozumem,auzasadniającoddzielająprawdęodbłędu.

nienależybowiemsądzić,żepapieżmatęzdolność,którabyławaposto-
łach,Prorokachiewangelistach,żeprzedłożonejakiekolwiekzagadnienie
wiary,zarazmógłrozeznać,któraczęśćzagadnieniajestprawdziwaalbobłęd-
na.leczkoniecznejestnajpierwzastosowaćnamysłirozważyćuzasadnienia
obustron;dopierowtedynastąpipomocBoża,którejmianowiciepotrzeba,
bypapieżwprawejwierzesięzawarł.

Takżenasoborachojcowieniemająnatychmiastwypowiadaćwyroku,
jakbyzpowagi,bezinnejrozprawy.leczwstępnieopracowującrzeczwykła-
damiidysputami,wylewającwpierwmodłydoBoga.Wtedydopierozagad-
nieniebezbłędujestprzezsobórokreślone,gdyBożamianowiciepomoc
iłaska,staranieiwysiłekludzisięzleją.

BoiapostołomistarszymzgromadzonymnasobórJerozolimski,nieodrazu
objawionezostało,conależywsprawiewiarypostanowić,leczjakmówiŁu-
kasznajpierw: wiel ka by ła roz pra wa (Dz15,7).anaSoborzenicejskim,jak
przekazujerufin,(Hi sto ria ec c le sia sti ca, księgadziesiąta, rozdział2), każdego
dniazgromadzeniedziałało;aniłatwo,anilekkomyślnie,otakwielkiejrzeczy,
ojcowienieśmielistanowić.ariuszczęstowzywanybyłnasobóriusilną
pracątwierdzeniajegobyłydysku- [320] towane,acoprzeciwnimtrzymać,
albopostanowićnależy,znajwyższąrozwagąszukano.itakpodługimimno-
gimzastanawianiusięnajmocniejszymwyrokiemwszystkichariuszzostał
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potępiony.Skądwidać,żeDuchŚwiętytowarzyszyojcom,niedrzemiącym
iziewającym,leczpilnieludzkądrogąorazrozumemszukającymprawdy
rzeczy,októrejmowa.

Drugązaśróżnicąjest,żeŚwiętymPisarzom,jaknapierwszymmiejscu
szerzejwyjaśniliśmy,DuchBożytowarzyszywkażdymszczególe.czynawet
wnajmniejszychsprawach?Też!aprzyojcachsynoduDuchPrawdyniejest
obecnywewszystkim,lecztylkowsprawachkoniecznychdozbawienia.

cobowiemmówisięnasynodzieatanazego,żeciałoiduszasąjednym
człowiekiem,toniemusibyćprawdziwe,chociażzatanazymSobórnicejski
sięzgodził.Boczytepołączoneczęścisączłowiekiem,czyniesą,należydo
zakresufilozofii,aniewiary;dlategojesttozagadnieniefilozofów,anie
wiernych.

SynodzaśprowincjalnyzaStefanaVii,tegoimienia,błędnieorzekł,że
wszystkiezarządzeniawydaneprzezBonozasąnieważne,conaSynodzie
rzymskimzaJanaiXzostałoodrzucone.leczbyłtoosądzdarzeń,aniedekret
religiiiwiary.

Tegorodzajujestto,cozałatwionejestwKlementynie:Pa sto ra lis, owy-
rokuistanierzeczyosądzonej,(cic,Cle men ti nae, księgadruga,tytułXi:
De sen ten tia et re iu di ca ta,rozdział2:Pa sto ra lis cu ra; a.friedberg2(1955)
1151-1153),boniedotyczywiaryireligii.DlategochociażKlemensomyliłby
się,cotwierdziBucer,nicprzeztopowagasoboruniesłabnie.chociażta
KlementynajestKlemensa,aniesoboru,tojednaksprawapapieżyisoborów
jesttakasama.

SykstusiVuczył,żeŚwiętaKatarzynaSjeneńskaniemiałastygmatów,nie
brakło,ktomyślałbyodwrotnie.

SądanijednegoanidrugiegoPapieżaniedotyczyłKościołachrystusowe-
go,jedenidrugibezzagrożeniawiarymożemyprzyjąćalboodrzucić.lecz
zdrowiniechbędągłupi,którzyosprawywcaleniewalczą.Mybowiemtu
przytaczamyprzykłady,byczytelnikpojął,żeinaczejmająsięŚwięciPisarze,
ainaczejojcowiesoboru.Tamciwszędziemówiąprawdę,acimogąbłądzić
wdrobiazgach.

TakcochrystusobiecałswemuKościołowi,żeDuch na uczy go wszel kiej
praw dy (J16,13),todoprawdywiaryodnieść[321] trzeba,jakwyraźnieuczy
augustyn,zarównowCom men ta ria su per Io an nem, jakwdrugiejksiędzeActa
con tra Fo eli cem. nieprosiłbowiemchrystus,byniezabrakłoPiotrowizna-
jomościiprawdyalbofilozofii,albohistorii,leczbyniezabrakłomuwiary.

Ktośmożepowie:czyżwięcpostanowieniaJerozolimskiegosoboruniesą
PismemŚwiętym?Bowiel ka by ła roz pra wa (Dz15,7);apowiedzianezosta-
ło,żeautoromPismaŚwiętegonieprzystoi,bysięspieraliipoludzkurozu-
mowali.również,boitoktośpowie:jeżeliPapieżisobory,gdyniezastosują
pilności,mogąbłądzić,skoronamniewiadomo,czyPapieżiojcowiesoboru
bylipilniipracowici,bybadaniepostępowałodrogąisposobem,niebędzie
wiadomo,czyniezbłądzili.Takcokolwiekokreślą,będzieniepewne.

apierwszyzaisteostrykamykłatwiejsięwyjmuje.JakbowiemsłowaPi-
łatanależądoKanonu,niedlatego,żepowiedziałPiłat,leczponieważnapisał
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ewangelista: takiokreśleniesoboruJerozolimskiegodlategojestPismem
Świętym,żeŁukaszjesplótłzpozostałymiczęściamiswoichDziejów.Jak
odwrotniesłowaPiotra,któreprzytaczaKlemens,niesązKanonu,ponieważ
KlemensniebyłPisarzemŚwiętym.Tenpowódjestodpowiedni,byCa no nes
Apo sto lo rum, któremówisię,żenapisałtenżeKlemens,niebyływksięgach
kanonicznych;chociażDamascenwksiędzeczwartej,rozdział18,jaksięzdaje,
odnosidokataloguksiągświętych,aepifaniuszdlaodparciaostatniegobłęd-
nowierstwa,nazywaCon sti tu tio nes Apo sto lo rum BoskimPismem. Mówizaś
bezwątpieniaotychkonstytucjach,którewŚwiętejBibliiniesąspisane.lecz
innajesttawnikliwość,gdysamaprawdaposzukiwanajestwrozprawie;inna
gdymimochodemiwprzelociemowastosujesiędojakiegośpospolitego
poglądu.Dlategojakmądrzy,takimywtymmiejscuużywamysłówkościel-
nych,byśmytetylko,którepoddyktandoDuchapisanesąksięgi,świętymi
ikanonicznyminazywali.

DrugizaśostrykamyktakosiadłwduchuSylwestra,(wVer bum fi dei, 
§ostatni),żeztrudemgostamtądmógłwygnać.lepiejgobyłoukryć,niż
żgaćinnychtymostrymkamykiem,którymsambyłkłuty.leczsą[322] też,
którzyjasnomówią,żejeżelikiedyśrzymskiPapieżzbłądziłwokreśleniu
wiary,mogłowyjśćstąd,żenietakwielką,jakąpowinien,zastosowałpilność,
zanimwydałorzeczenie.Boalborzeczywpełniniezbadał,alboporadziłsię
nietych,którychtrzeba.

Jeżeliimprzeciwstawisz,żeStolicaapostolskaniemożebłądzićwwierze,
przyznajątowprawdzie,leczmówią,żenazwaStolicyapostolskiejnieozna-
czasamegoPapieża,leczgdyczynito,conależydokatedry,toznaczyoile
występujenieodsiebie,leczzaradądobrychmężówidoktorów.Takniepoj-
mujesięzasądyStolicyapostolskiejtego,coskrycie,złośliwie,nierozważ-
nie,przezsamegoBiskuparzymskiego,alboteżzniewielulubżyczliwymi
jestwydawane,leczcoodniegopochodzizaradąwielumądrychmężów,po
pełnymuprzedniozbadaniurzeczy.

abytorównieżosoborachmówiono,podstawąsązgołatesameprzyczy-
ny,któreomówiłemniecowyżej.niepowinniśmybowiemmyśleć,żesam
Papież,gdyśpi,błądzi;gdynieśpi,mówiprawdę.ojcowiezaś,czyśpią,czy
czuwają,zawszesłuszniepostępująizzamkniętymi,jakmówią,oczami,albo
wciemnościachdostrzegająto,comroczne.Wspólnejest,wierzmi,wszyst-
kimsędziomKościoła,żejeśliwyrokiwydajązjakąślekkomyślnością,bez
sądu,jakbynagłymwiatrempobudzeni,niczgołanieczyniącobyłobyuzna-
nezarzetelne,poważne,pewne.TonależyzapoważneipewnemiećwKo-
ściele,cowydanejestsądem,rozważnieistanowczo.ztegopowoduci,którzy
podająwwątpliwośćstaraniewokreślaniusprawywiary,czytoPapieży,czy
tosoborów,zkoniecznościwszystkiesądyPapieżyisoborówosłabiają.

Mywięc ten drugi ostry kamyk, jeżeli komuś utkwił, inaczej z ducha
usuniemy.BoBógurzą dza wszyst ko wdzięcz nie (Mdr8,1)idbajednocześnie
oceliśrodkidocelukonieczne.Jeżelibowiemkomuśobiecażyciewieczne,
zarazdamuteżłaskędobrychczynów,którymibytożycieosiągnął.Mianowi-
cie:Któ rych uwiel bił, tych i uspra wie dli wił i we zwał,jakmowawrozdziale
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ósmym,wierszu30,listudorzymian.Takpodkażdymwzględem,skoro
obiecałKościołowisiłęwiary,niemożezawieść,byniedałKościołowimo-
dlitwipozostałych[323] pomocy,którymitęsiłęsięzachowuje.

iniemożnawątpić,żecozdarzasięwsprawachprzyrodzonych,tosamo
jestwużyciuwnadprzyrodzonych:żektowyznaczacel,dajeteżto,cocel
osiąga.Ponieważjesttotwierdzeniefilozofów,ucieranejestteżustamiTeo-
logów.Błagam,niechŁacinnicypozwoląmiczasemznaszymi,mówićnasze.
Bochociażozdobniejniżonizwykli,myprzeważnierozprawiamy,lecznie-
kiedyjakietwierdzeniaodscholastykówotrzymaliśmy,tymisamymisłowy
chcemyjewypowiadać,byśmyzmieniającsposóbmówienia,niezdawalisię
odstępowaćodSzkoły.

DlategoPapieżzawszespełniato,codoniegonależy,spełniateżsobór,
gdywypowiadająsięowierze,asprawaupada,jeśliktośznaszychinaczej
myśli.JakbowiemjeślichrystuspowiedziałbydoPiotra:Ja pro si łem za to -
bą, aby nie usta ła mi łość two ja, zpewnościąbypojmowano,żeuprosiłmu
pilność,troskę,czujność,modlitwęiinneodpowiedniepomoce,któresąko-
niecznedozachowaniamiłości.Takgdypowiedział:Ja pro si łem za to bą, aby
nie usta ła wia ra two ja, (Łk22,32)bezwątpieniapojmujemy,żeodojcaosią-
gnął to,byco jestpotrzebnedoprawidłowegosąduozagadnieniuwiary,
wszystkotoPiotrmiał,czywypatrywaneodBoga,czyodczłowieka.

GdybyBógobiecałnaroknastępnyobfitośćplonów,cóżmogłobybyć
głupszego,niżwątpić,czyludziemająsiać?napewnojeślizasieją,skoszą;
jeśliniezasieją,nieskoszą.leczzBożejobietnicypoznajemynietylkosprzy-
jającezmianypogody,dziękiktórymwszystkocoziemiarodzi,stajesięobfit-
sze,leczrównieżrolnikówtroski,prace,staranność.Botaobiecanaobfitość
plonówzdarzysiętylkoorzącym,siejącymipracującym.

ztegołatwosięwnioskuje,żeskorochrystusobiecałapostołomiichna-
stępcomDuchaPrawdywsądziewiary,niczegowogóleimniezabraknie,
cobyłobykoniecznedozakończeniasporówowiarę.ajeżelirazbłędnowier-
compozwalamy,bypodaliwwątpliwość,czysędziowieKościołazastosowali
tępilnośćitroskę,którejbyłotrzeba,byzagadnieniedrogąirozumemzosta-
łozakończone,ktojestażtakślepy,[324] żeniezobaczy,iżzarazwszystkie
sądyPapieżyisoborówsięchwieją?Dalej,jeślipodasiętowwątpliwość
iniedasięumocnićpewnymiuzasadnieniami,rzecztajednakdlaTeologów
niechbędzieustalonaiokreślona,żesobory,jakkolwieksięmają,jeśliprzez
Papieżasązatwierdzone,błądzićwwierzeniemogą.

chociażjazaistesądzę,żejestniedorzeczne,iżdojakiegoścelutylkoprzez
stosowneśrodkisiędochodzi,tojednaknigdynieprzyjmę,żealboPapież,
albosobór,pominęlijakąśkoniecznąstarannośćwrozstrzyganiuzagadnień
wiary.Tocokażdemuinnemuprywatnemuczłowiekowimożesięzdarzyć,
żeniedołożypilnejpracywposzukiwaniuprawdy,ajeżelidołożyłicałego
siebietejsprawieoddał,nadaljeszczebłądzi,chociażbłądjestbezwiny.Błąd
jednak,choćbyniezawiniony,jestnajdalejodKościołaBożegoodległy,jak
wksiędzepoprzedniejustaliliśmy.rzecztajestobficiewielkimuzasadnie-
niem,iżaniPapież,anisobory,niczegownamyślenieopuścili.
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zróbbowiem,żecośkoniecznegozostałoopuszczone.Wtedypytam,czy
wiernitym,którzysądziliozagadnieniuwiary,naraziewinnibyćposłuszni,
ażichniedbalstwostaniesięKościołowiznane?Mówią:powinnibyćposłusz-
ni.awięcwtenczasprzezbłądzącychsędziówbłądzićbędzieKościół?Powia-
dasz:Kościółwtedybędziebłądziłbezwłasnejwiny.zgadzamsię.lecz,jak
zostałopowiedziane,nawettegobłęduniepowinniśmydopuścićwKościele
Bożym.

aco,żejeślirazwątpimyostarannościsędziów,ciąglebędziewymagane
nowesprawdzenieiosąd,byrozstrzyganoozastosowaniulubniezastosowa-
niustaranności?zgódźmysięwięc,żesędziomprzezBogawKościeleusta-
nowionym,nicztegoniemożebrakować,codopoprawnegoiprawdziwego
sądujestkonieczne.

Porozwinięciutegołatwosiępojmuje,niechpowołamysięnatrzeciroz-
działtegozagadnienia,żedekretyaniPapieży,aniSoborów,niesączęściami
PismaŚwiętego:tocozarzucanowpierwszymuzasadnieniu.

(Dru gie uza sad nie nie od rzu ca się). odpowiedzmywięcnato,cozostało
powiedzianewdrugimuzasadnieniu.GdzieGracjanniezrozumiałpoglądu
augustyna.Powódtemubłędowidałbyćmożejakiśskażonyrękopis.Praw-
dziwybowiemodczytaugustynamatak:W Pi smach Ka no nicz nych naj bar -
[325] dziej na le ży iść za po wa gą Ka to lic kich Ko ścio łów. Wśród tych, mia no -
wi cie Ko ścio łów, istot nie są te, któ re za słu ży ły mieć apo stol skie sto li ce, al bo
otrzy mać Li sty.

znaczeniezaśjesttakie:wosądzieksiągkanonicznychnajpierwtrzebazo-
baczyć,cosądząKościołyKatolickie.leczwśródKatolickichKościołów
przedkładaćtrzebaświadectwotych,którealbobyłystolicamiapostołów,jak
Jerozolimski,alboodapostołówjakiślistotrzymały,jakKoryncki,Galacki.
awięcaugustynniemówiłodekretałachPapieży,jakbłędnieuważałGracjan.
To,coprzednamidostrzeglitakżeinni,bardzostarannimężowie.

(Trze cie roz wią zu je się). Trzeciemuzaśuzasadnieniumożnaprzeciwstawić
sięwtensposób.PrawaPapieskieniekiedyzwiesięświętymi,abyróżniłysię
od praw władców. i w tym znaczeniu świętym pismem zwał innocenty.
TakbyćmożeBoskieprawozwiesięKanoniczne,ludzkiezaścywilne,de iu -
ra men to ca lum niae, rozdział1, (cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgadruga,
tytułsiódmy,rozdział1;a.friedberg2(1955)265-266),jakhenrykzSuzy,
Janandrzejowy,MikołajdeTudeschis,Kardynał,Barbaiinniprawnicyza-
znaczyli,orazGlos sa, rozdział:Ex di li gen ti, de Si mo nia. (cic,De cre ta les
Grego rii IX, księgapiąta,tytułtrzeci,rozdział17;a.friedberg2(1955)754).
anadtoinnocentyrozdział2:Cum de di ver sis, de pri vi le giis, In se xto, (cic,
Se xti De cre ta lium, księga piąta, tytuł siódmy, rozdział 2; a. friedberg
2(1955)1083-1084), wyraźnieprawoKanonicznenazywaBoskim,cywilnezaś
ludzkim.aPrawoKanoniczneŚwiętymiBoskimzwieJustynianwAu then.
Ut cle ri ci apud pro prios epi sco pos, rozdział:Si ve ro. Jakiśmędrekbyćmoże
nieznająctejrzeczywDystynkcjiXX,rozdział:De qu ibus, (cic,De cre tum,
DystynkcjaXX,rozdział3;a.friedberg1(1955)66),gdzieprawdziwyodczyt
miał:do Bo skich od wo łuj cie się pism ka no nicz nych, zamiasttegoostatniego
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wyrazupodstawiłGrec kich. innocentybowiemwtymrozdzialeniczegomniej
nieczynił,niżbywsądzeniusprawkościelnychodsyłałsędziówdoGreckich
egzemplarzyBiblii.Skądinąddlaczegoniedohebrajskichrównież?alenie
jestprawdą,żewwyrokowaniusprawKościołainnocentypominąłpismakano-
niczne.leczpostawiłjenadrugimmiejscupoPiśmieŚwiętym,nawetprzed
pismamiŚwiętych.itobyłowłaściwymustaleniemGracjanawtejDystynkcji.
niedziwiwięcnas,jeżelipismokanonówniekiedyzwanejestświęteiBoskie.

leczmywinnymznaczeniuoświętympiśmiemówimy.chociażprzez
innocentegoprzytoczonezaistezostało świadectwoaugustyna,De ver bis
Aposto li, mówiącego:Krzyw dą jest mo dlić się za [326] mę czen ni ka, któ re go
mo dli twom po win ni śmy się po le cać.

(Ostat nie od pie ra się). aostatnieuzasadnieniebardzołatwotaksięodpie-
ra.Dwarodzajewnioskówmogąbyćokreślanenasoborze.Jedentych,które
właściwesąwydziałowiTeologii,ponieważwynikająalbozdwuprzesłanek
przyjmowanychwiarą,albozjednejwierzonej,drugiejświatłemnaturypozna-
nej.Drugizaśjestrodzajtych,którewprawdziesamDuchŚwiętyobjawił
apostołom,ewangelistom,alboProrokom,leczponieważniebyłotodotąd
takwyraźne,wyjaśnianejestprzezsobór.

Pierwszyrodzajnależydowiarydrugorzędniei,żetakpowiem,pośrednio.
Dlatego,coniżejnaswoimmiejscuszerokowyjaśnimy,ktoichzaprzeczy,
dlategobędziebłędnowiercą,żeznastępstwaprzeczyzasady,zktórejone
wynikają.Tezaś,którenależądodrugiegorodzaju,ściśleizistotynależądo
wiary,inowychichniepowinniśmyodPapieżyalbosoborówoczekiwać.

Tobowiemwciążnanowotwierdzimy,żeKościółżadnychinnychpism
aniterazniema,aniniebędziemiałwprzyszłości,próczpismludówiwład-
cówtych,którzywnimbyli.niemówię:są,albo:będą,lecz:byli.Wszystko
mianowicie,coojciecSynowiswojemujedynemupowierzyłdooznajmienia
Kościołowi,Syntennajpierwobjawiłapostołom,potemkazałbygłosili.rze-
cze:Na zwa łem was przy ja ciół mi, bo wszyst ko, co sły sza łem od Oj ca me go,
oznaj mi łem wam (J15,15).aznowu:On was wszyst kie go na uczy i przy po mni
wam wszyst ko, co tyl ko wam mó wi łem (J14,26).iznów:Gdy przyj dzie Duch
Praw dy, na uczy was wszel kiej praw dy (J16,13).Któ ry nas uczy nił słu ga mi
No we go Te sta men tu ... od kry tą twa rzą pa trzą cych w zwier cia dle na chwa łę
Pań ską (2Kor,3,6.18).Ci, co by li słu ga mi sło wa (Łk1,2).imtakżepowie-
dzianezostało:Na uczaj cie wszyst kie na ro dy cho wać wszyst ko, co kol wiek wam
przy ka za łem (Mt28,19).

Wszelkąwięcprawdęwiaryapostołowieotrzymali,alboodchrystusa,gdy
przebywałnaziemi,albopotemodDuchaŚwiętego,izgodniezprzepisanym
prawem,albonapiśmie,albosłownie,Kościołowijąprzekazali.

Stąd bowiem pochodzi, że ireneusz, hieronim, augustyn, zawsze to
samoczyniązbłędnowiercami,żepatrzą,czyichnowedogmatyzgodnesą
[327] zdawnątradycjąiwiarą.ijeżelibłędnowiercyjakieśnowePismaprzy-
taczają,jeżeliudająapostołówalboproroków,zarazodparcisąznienawiści
donowinek.Przetopoapostołachitych,którzyprzezapostołówuznanizostali,
niewidzimyżadnychświętychpisarzy.
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leczczyPapież,czysobory,najpierwsądząoprawdziwymznaczeniu
PismaŚwiętego,jaknaSoborzeTrydenckim,sesjitrzeciej.azaisteniedo-
rzecznejest,żebyKościółmiałwładzęodróżnianiasłówBożychodsłówludz-
kich,aznaczeniaBożegoodznaczenialudzkiegoniemiał.Towięcprzede
wszystkimprzyznajmysoborom.następnieito,żedrogąirozumembadają
prawdziweiprawnetradycjechrystusaiapostołów.znówjakiewnioskiznimi
sięłączą,jakienaodwrótsąsprzeczne,dokonująpewnymujęciemisplotem.
WokreślaniuzaśtychsprawradząsięnietylkoPismaŚwiętego,lecztakże
postanowieńapostołów,wcześniejszychsoborów,dekretówPapieży,pism
dawnychświętych,twierdzeńTeologówscholastycznych,zdrowegorozsądku
filozofii.Krótko:sprawę,októrejmowa,przerzucajądotychźródeł,októrych
tanaszaksięgapowstaje.Bozinnychźródełniemogączerpaćuzasadnieńdo
rozstrzyganiazagadnieńwiaryiTeologii.SzukaćzaśnowychobjawieńiPism
Świętych,należydoŻydów,którzytakżeterazoczekująnowychProroków.

(Czwar te za gad nie nie). inneteż,bardzotrudnezagadnienie,rodzisięztego,
copowiedzieliśmy.Jeżeliniewszystkonasoborachjestpewne,boniena
każdymsoborzeDuchŚwiętyjestobecny,jakądrogąirozumembędziemy
tropićpewnepostanowieniawwierze?najpierwbowiemwjedynejKlemen-
tynie:De sum ma Tri ni ta te, et fi de ca tho li ca, (cic,Cle men tis Pa pae V Con sti -
tu tio nes, księgapierwsza,tytułpierwszy,a.friedberg2[1955]1133-1134),
tenpoglądwybranyjestjakoprawdopodobniejszy,któryma,żewchrzcie
wlewanajestłaskaicnoty.zrównegowięcpowoduiwinnychDekretach
soborówmożemypowiedzieć,żewybierasiępoglądyprawdopodobne,anie
określarzeczyudowodnionych.

następniewrozdziale: Firmiter, de summa Trinitate et fide catholica, ojcowie
Soborulaterańskiegomówią: Moc no wie rzy my i szcze rze wy zna je my, że jeden
tyl ko jest praw dzi wy Bóg, Stwór ca wszyst kich wi dzial nych i nie wi dzial nych,
[328] du cho wych i cie le snych, któ ry ra zem od po cząt ku cza su oba z ni co ści
stworzył stworzenia, duchowe i cielesne, anielskie mianowicie i światowe. anie
jestprzeciwnewierze,iżaniołowiezostalistworzeniprzedcielesnymświa-
tem.Tobowiemtwierdzą:GrzegorzznazjanzuwPri ma ora tio de Na tali
Domi ni; BazyliwIn Exa eme ron, homiliapierwsza;Damascen,księgadruga,
rozdział3;ambrożywHe xa eme ron, księgapierwsza,rozdział5;hieronim,
Commentaria super primum caput Epistolae ad Titum; Kasjan,Collatio octava,
rozdział7.Stądaniaugustyn,De ci vi ta te Dei, księgajedenasta,rozdział32;
aniŚwiętyTomasz,Sum ma The olo gi ca, częśćpierwsza,zagadnienie61,arty-
kuł3;nieuważaliiżtenpoglądjestwierzeprzeciwny.aówSobórlaterański
Tomaszwidział,anawetdotegowłaśnierozdziałuwydałkomentarze.awięc
soboroweokreślenia,albowyznaniawiaryniesąpewne,leczojcowie,nawet
gdytwierdzą,żecośmocnowyznająiwierzą,niczegowogólenieokreślają,
zaczymmywiernibylibyśmyzobowiązaniiść.

Temuzagadnieniutonajpierwprzyznaćtrzeba,iżabywierzono,żesądy
soborówiPapieżysąmocne,niewystarczy,żesąwcałymnawetKościelena
nabożeństwiepubliczniecelebrowane.Boihistorie,wktórychopowiadanesą
czynymęczennikówiwyznawców,chociażprzezPapieżaalbosobórbyłyby
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zatwierdzone,niesądekretamiwiary,jakteżdzieładoktorówkościelnych,
którezatwierdzonesąnasynodziePapieżaGelazego,wDystynkcji15,roz-
dziale:Sanc ta Ro ma na. (cic,De cre tum, DystynkcjaXV,rozdział3;a.fried-
berg1[1955]36).

Totakżeprzyznajemy,izaistechętnie,żeniezaraz,gdycośjestwtomie
PrawaKanonicznegozawarte,trzebawierzyć,żejestdogmatemwiary.Bojak
wnastępnejksiędzewyraźniejwykażemy,wielejestwdekretałach,coniejest
dekretemwiaryKatolickiej.itodopierocojasnowykazywaliśmyzpierwszej
Klementyny: De sum ma Tri ni ta te. nienależymyśleć,żetozaszłowtejtylko
Kle men ty nie, leczpotonassięupominatu,byśmywierzyli,żewinnychtakże
miejscachcośpodobnegomożesięzdarzyć.anajbardziejwtedy,gdysędzio-
wieużywająsłówprzypuszczających,alboodpowiedzinieodnosząsiędo
całegoKościoła,leczdopartykularnychKościołówiBiskupów.

Tylkowtymprzypadkunależypojmować,żeowierze[329] publicznie
głoszą,gdziesąddotyczywszystkichwiernychchrześcijan,wszystkichwiąże.
PonieważpewnośćwiarysędziomustanowionymprzezBogaobiecanaiudzie-
lonazostałaniezpowodupartykularnychKościołów,którekażdyzosobna
mogąsięmylić,leczzpowoduKościołaPowszechnego,któryniemożesię
mylić.PrzetonaukaPapieżyiSoborów,jeżelicałemuKościołowijestprzed-
kładana,jeżelitakżezobowiązkiemwierzeniajestprzedkładana,wtedyzaiste
jestsądemosprawiewiary.

lecznależystaranniejzwrócićuwagęijakajestnaturarzeczy,októrych
jestsąd,ijakajestwłaściwośćiwagasłów.zaistebowiemnaukikościelnej,
którąnawetprzyjąćjesteśmyobowiązani,nietensamjeststopieńiniewszyst-
kiedekretysądówtrzebamiećnatymsamymmiejscu.Ponieważotejspra-
wiemamywdwunastejksiędzedługoiszerokorozprawiać,terazmówićnie
potrzeba.Tomówimy,żeniewszystko,cozawierajątomyalboprawaalboso-
borów,stanowisądynaukichrześcijańskiej,aznowuniewszystkiesądyna-
uki,sąocenamiwiary.WielechoćbydotyczyzdrowejkarnościKościoła,które
niesądekretamiwiary.

Ktośpowie:czybędziejakiśznak,poktórymsoborowesądyowierzemo-
głybybyćrozpoznane?Jasne,żebędzie!Pierwszy,itozaisteoczywisty,jeżeli
twierdzącyprzeciwieństwojakobłędnowiercysąosądzani.Przykładtegomasz
wrozdziale:Dam na mus, de sum ma Tri ni ta te, (cic, De cre ta les Gre go rii IX,
księgapierwsza,tytułpierwszy,rozdział2;a.friedberg2[1955]6-7).oraz
wjedynymrozdziale De Sum ma Tri ni ta te, wLi ber se xtus, (cic,Li ber se xtus
de cre ta lium, księgapierwsza,tytułpierwszy,rozdziałjedyny;a.friedberg
2[1955]936). iwjedynejKle men ty nie, de sum ma Tri ni ta te, rozdział2,(cic,
Cle men tis V Con sti tu tio nes, księgapierwsza,tytułpierwszy,rozdziałjedyny;
a.friedberg2[1955]1132-1133).Drugimznakiemjest,gdysobórwtejformie
piszedekrety:je że li ktoś to, lub tam to, my śli, niech bę dzie wy klę ty; jakich
bardzo wiele jest na pierwszym synodzie Toledańskim, oraz na Soborze
Trydenckim.

Trzecimznakiemjest,jeżelinatych,którzybymówiliprzeciwnie,wy-
dawanyjestwyrokklątwyzsamegoprawa.Przykłademjest,De ha ere ti cis,
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rozdział:Cum Chri stus, orazrozdział:Ad Abo len dam, (cic,De cre ta les Grego -
rii IX, księgapiąta, tytuł siódmy, rozdział7oraz9;a.friedberg2[1955]
779,780-783). naSoborzejednakTrydenckim,sesjiodprawionej11paździer-
nika1551rokuoSakramencieeucharystiiokreślono:Spo wie dzią Sa kra men -
tal ną na le ży po prze dzić Eu cha ry stię, je że li cią ży świa do mość grze chu
śmier tel ne go. izarazsobórpowiada:Je że li ktoś, coś prze ciw ne go ośmie lił by
się uczyć, gło sić, al bo upar cie twier dzić, al bo też bro nić roz pra wia jąc pu blicz -
nie, tym sa mym jest wy klę ty.

[330] lecztozastrzeżonezostałozpowoduniebezpieczeństwa;byłbo-
wiemzgubnypoglądprzeciwny.Klątwataprzetojaknajbardziejodnosisię
dopublicznejnauki.BożezdanieKajetananiezostałopotępionejakobłęd-
nowiercze, imyjesteśmyświadkami,którzywSoborzeuczestniczyliśmy,
isamkontekstdowodzi.MabowiemKanon11,czyliostatni,wtensposób:
Gdy by ktoś po wie dział, że sa ma wia ra jest wy star cza ją cym przy go to wa niem
do przy ję cia Sa kra men tu Naj święt szej Eu cha ry stii, Niech bę dzie wy klę ty.
natychmiastzaśdodanesąpozmianiesposobumówienia:i aby tak wiel ki
sakra ment, itd.Gdziewidzisz,żenazdanieKajetananiejestrzuconaKlątwa,
leczponieważbyłonietylkobłędne,lecztakżeszkodliwe,orazzpowodu
niebezpieczeństwa,zakazanopublicznegogłoszeniaorazrozprawiania.

czwartyznak,jeżelipowiedzianowyraźnieiwłaściwie,żecośprzezwier-
nychmabyćmocnowierzone,albojakodogmatwiarykatolickiejprzyjęte,
alboinnymipodobnymisłowami,żecośjestprzeciwneewangeliilubnauce
apostołów.Mówię:powiedziano,niezprzypuszczenia,leczpewnegoimoc-
nego postanowienia. chociaż bowiem pogląd Duranda został odrzucony,
rozdział:Gau de amus, De di vor tiis, (cic,De cre ta les, księgaczwarta,tytuł19,
rozdział8;a.friedberg2[1955]723-724) . leczktomówi: za iste nie har mo -
nij ne to się wy da je i nie przy ja zne wie rze Chrze ści jań skiej, tenniechciałgo
potępić za błędnowierstwo. Słowo bowiem: wy da je się, osłabia pewność
sądów.Dalejzaś,cowdekretachsoborówlubpapieżywprowadzonejest,albo
dlawyjaśnienia,albożebyodpowiedzianonazarzut,alboteżmimochodem
iwprzejściuobokzasadniczegotematu,któregogłówniedotyczyłspór,tonie
należydowiary,tojest:niesątosądyowierzekatolickiej.Dlaprzykładu
przedłóżmycoś,cowjednejsprawieprzytoczone,dowielumożebyćprze-
niesione.cowrozdziale:Fir mi ter, de sum ma Tri ni ta te, (cic,De cre ta les, księ-
gapierwsza,tytułpierwszy,rozdział1;a.friedberg2[1955]5-6), powiedziano,
żeaniołowiesąbezcieleśni,toniejestdekretemwiary,skoropotymdekreta-
leniektórzyifilozofowieiTeologowiebłędniezaiste,leczbezocenybłędno-
wierstwa,twierdzilicośprzeciwnego.BoSobór,abywyjaśnić,coutrzymuje
wiarakatolicka:żeBógjeststwórcąwszystkiegocowidzialneiniewidzialne,
dodał:cie le sne i bez cie le sne. Żetewyrażeniazostałydodanedlawyjaśnienia,
aniedlaokreślenia,[331] wiadomo.ajakSobórwziąłto,cobyłoprawdzi-
weorazowielebardziejprawdopodobne,żeaniołowiejaksąniewidzialni,tak
równieżniecieleśni,takmożeitoprzyjął,żeaniołowieiświatzostalizro-
dzenirównocześnie.Bowowymczasienietoopracowywano,bypotępiony
zostałpoglądGrzegorzaznazjanzuiinnychzanimpostępujących.ijanie
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jestemkimś,ktochciałbyobecniebronićtegoprzypuszczenia.niewątpię
bowiem,żewtymzaisteczasiebronisięgolekkomyślnieinierozważnie.

leczrobiętowsprawie,wktórejsądzę,iżuczynięTeologomcośwarto-
ściowego:niewszystko,conawetbezwzględnieiistotnietwierdzisięnasobo-
rach,stanowidekretywiary.Przykładówtejrzeczy,gdybybyłotrzeba,łatwo
wydobyłbymbardzowiele,leczniechcęprzedłużaćwyjaśniająckażdezosobna.
Booczwartymzagadnieniudość.

(Pią te za gad nie nie). ostatniezaistezagadnienieuderzaducha:czysobory
mogąbłądzićwobyczajach?

(Pierw sze uza sad nie nie). Bojeśliktośmówi,manajpierwtouzasadnienie,
żePantylkoprosiłdlaPiotra,bynieustałajegowiara.Wczymśinnymwięc,
coniedowiary,aledoobyczajównależy,Kościółbędziemógłzbłądzić.

(Dru gie uza sad nie nie). następnienicniejestprzezkatolikówwierzone
pewnąwiarą,coniejestprzezBogaKościołowiobjawione:cokolwiekwięc
sobórokreśla,jeżelityczyniewiary,leczobyczajów,niemusibyćwierzone
pewnąwiarą.

Prócztegowkanonizacjiświętych,takbowiemnasinazywają,możemy
odmówićwiaryKościołowi,beznarażeniawiary.Stwierdzonozaś,żetasprawa
należydoobyczajów,awięcKościółmożesięmylićwosądzieobyczajów.

TozaśpotwierdzonejestświadectwemTomasza(Qu od li be tum 9, artykuł
ostatni)orazantonina(częśćtrzecia,tytuł12,rozdział8),którzyniemówią,
żezpewnościąimocno,leczpobożnietrzebawierzyć,iżKościółwtegorodzaju
sprawieniebłądzi.cobowiembezwzględniemoże,toirozumpotwierdza,że
wtegorodzajusądachKościółopierasięnaświadectwachtychludzi,którzy
mogąwbłądwprowadzaćibłądzić.agdybysobór,skorosądziodogmacie
Teologii,opierałsięnienapewnychizbadanychuzasadnieniach,lecznapraw-
dopodobnych,napewnoniepowodowałbyniewątpliwejwiarytegodogmatu.
WiarawięcniepewnabędziemianawobecPapieża, jakożegdyktóregoś
człowiekado[332] liczbyświętychwnosi,opierasięnaniepewnychśrodkach
iuzasadnieniach.

Wreszciezatwierdzeniezakonów,wktórychpodróżnymikonstytucjami
iregułamiróżnerodzajeludzimówisię,żewalcządlachrystusa,bezwątpienia
należydoobyczajów.aniemawątpliwości,żeniektórezakonynietylkoniepo-
trzebnie,lecznawetszkodliwiezostałyzatwierdzone.Bowtakwieluzakonach
izgromadzeniachtakbardzoreligiizaszkodzono,żemiędzyinnymiśrodkami
zaradczyminazło,takżeitegoodsoborugeneralnegooczekiwalipobożnimę-
żowie,żezachowująckilkawybranychzakonów,wszystkieinnezostałyby
zniesione.BłędnywięcczaseminieroztropnyjestsądKościołaoobyczajach.
Tomianowicieniekiedyzatwierdza,czegonależałoniezatwierdzać.

Tymiuzasadnieniaminiektórzynadalosłabiająpowagękościelnątylko
wsądzieobyczajów,bozgadzająsięznami,żewdekretachwiaryjestmocna.
leczponieważniektóresądyKościołaoobyczajachsąbezwątpieniapewne,
wydajesię,żetrzebagłębiejprzypomnieć,któretosą.

KażdezagadnienieorzeczachTeologicznychjestdwojakie.Jedenrodzaj
dotyczykontemplacjiipoznaniarzeczy.Drugirodzajmieścisięwprzykaza-
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niachobyczajowych,którymizewszechstronkorzystaniezżyciamogłoby
byćumocnione. i jest też innypodział zagadnieniaTeologicznego. Jedno
bowiemjest,któregoznajomośćiwyjaśnieniejestkoniecznedozbawienia;
jestidrugie,któregonieznajomośćmożebyćbezutratypobożnościizbawie-
nia.BoniezawszewTeologiimowajestotym,cokonieczne,leczniekiedy
takżeotym,cowydajesięprzydatne,chociażniejestbardzokonieczne.

Wielezaś iwpoprzednichksięgachiwtej równieżrozprawianoprze-
ciwkotym,którzymałosłuszniemyśleliopowadzeKościoławsądachwiary,
aiwnastępnejksiędzetakżesporobędzierozpatrywane.

PowagąKościołaobecnienazywamtę,którajestsynodówgeneralnych
ipapieża.Jest tobowiemjednawprost rzecz,żeniemawiększej różnicy
międzysądami:Kościoła,soborów,Stolicyapostolskiej:dlatego,żesąone
powiązaneizespolone,takjakwidzimy,żejestciałoludzkieigłowa.Przeto
cobyło[333] własnościąpowagikościelnejwdekretachwiary,naswoim
miejscualbopowiedzianebędzie,albopowiedzianezostało.cozaśdotyczy
osąduobyczajów,oczymjużdługomówimy,mabyćpowiedzianeteraz.

(Pierw szy wnio sek). niechwięcbędziewniosekpierwszy:Kościółwnauce
tychobyczajów,którekoniecznesądozbawienia,błądzićniemoże.

Jakoprzykładprzedłożoneniechbędziecoś,corozciągasięszerzej.czy
trzeba,bywierniświeccyprzyjmowalisakramenteucharystiipodobuposta-
ciami,czyraczejwystarczysamapostaćchleba,jestzagadnieniemtychrze-
czy,bezktórychniemożebyćzbawienia.Wtymwięciinnychtegorodzaju
sporachdekretKościołajestpewny.Przeto,jeżelimocnymsądemokreśla,co
koniecznienależyczynić,alboczegounikać,wtymniemożebłądzić,takjak
zaistewwierze.Bógbowiemniezawodziwtym,cokonieczne,jakczęsto
mówionowyżej.Wnaucewięctychobyczajów,któresąkoniecznedozba-
wienia,sędziowieinauczycieleKościoła,daniprzezBoga,błądzićniemogą.

Potwierdza to jak najbardziej, że Panmówi Piotrowi:Paś owce mo je 
(J21,18).aPawełpowiada:Bóg dał pa ste rzy i dok to rów, ... dla wy do sko na le -
nia świę tych, aby śmy nie by li uno sze ni ka żdym wia trem na uki (ef4,11-12.14).
agdybybłądziliwtegorodzajuobyczajach,niepaślibyowieczbawiennie.
Bonaukamoralnaniejestmniejwymaganadozbawiennegopasieniaowiec
chrystusowych,niżkarnośćwiary.WnichwięcpasterzeKościołabłądzićnie
mogą.

Dodaj,żePanobiecałuJana(16,13),żeDuchnauczyKościółwszelkiej
prawdy,koniecznejmianowiciedoosiągnięciażyciawiecznego.leczkoniecz-
najestjednaidrugaprawda,itaktóranależydokontemplacji,itaktórado
czynu,wokreślaniuwięcjednejidrugiejDuchnauczaKościół.

Poza tymapostołwPierwszymliściedoTymoteusza, rozdział trzeci,
(wiersz14-15)rzecze:To ci pi szę, ... że byś wie dział, jak masz się spra wiać w
do mu Bo żym, któ rym jest Ko ściół Bo ga ży we go, fi lar i utwier dze nie praw dy.
Tozaś,cotampisałPaweł,przejrzystejest,żenależałopowielkiejczęścido
prawdyobyczajów.JestwięcKościółutwierdzeniemnietylkotejprawdy,która
jestrozważanawkontemplacji,leczrównieżtej,którazamyślacośuczynić.
Mianowicie,byśmywiedzieli,jaknamtrzebaobracaćsiędomuBożym.
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[334] Prócztego,jeżelipasterzeKościoła,zwłaszczazebraninaSoborze,
przewrotniewyjaśnialibyprawa iprzykazania życia, żebymianowicie to,
cojestkoniecznedozbawienia,mówiliiżkonieczneniejest,alboodwrotnie,
coniejestkonieczne,określilibyjakokonieczne;gdychrystuspowiedział:
Na sto li cy Mo jże szo wej usie dli Dok to ro wie i Fa ry ze usze... Co kol wiek wam roz -
ka żą, czyń cie (Mt23,2). iznowu:Kto was słu cha, mnie słu cha (Łk10,16).
zpewnościąKościółidączabłądzącymipasterzami,zgodnieztym,comu
przepisano,zagłównegosprawcętegobłędumiałbychrystusa.

Dotego,jeżeliprawoewangeliczneniebyłookaleczoneipomniejszone,
jakwrzeczysamejniebyło,określiłowszystkieteobyczaje,któresądozba-
wieniakonieczne.niedoskonałybowiemjestprawodawca,jeżelinieprzepi-
szetego,bezczegocelrzeczypospolitejutrzymaćsięniemoże.leczDuch
Prawdyprzypomniapostołomiichnastępcomwszystko,cochrystusnam
powiedział(J14,26):wprzykazaniachwięckoniecznychdożycianiemogą
onisięmylić.

równieżwewangeliiMateusza16,19PanmówiPiotrowi:To bie dam
klucze kró le stwa nie bie skie go. Królestwozaśniebieskiezamykajednaidruga
nieznajomość,iwiaryiobyczajów;Kościółwięcmożeobazagadnieniaza
sprawąchrystusaotwierać,obawęzłyrozplątywać,czydotycząwiary,czy
obyczajów.Tubowiemnależywierzyć,żedochodziowo:co kol wiek rozwią -
żesz na zie mi, bę dzie roz wią za ne i w nie bie siech (Mt16,19).

leczpowiesz:rozumiesię,gdykluczniebłądzi.Dobrze!leczczyminnym
jestrozprawiaćoosobistychsądachpasterzy,któreczasemmożemylekcewa-
żyć,czyminnymoogólnychsądachKościoła,któretaksamomamyprzyjmo-
waćjakdekretyKościoła.azaistegdyPapież,ktobynimostateczniebył,coś
prywatnieczyniirozwiązujelubwiąże,możebłądzićzniewiedzy,anawetze
złości, i nadużywaćwładzy kluczy.lecz ponieważ sądy całegoKościoła
sąpubliczneitowsprawachdozbawieniakoniecznych,ogólnisędziowie
całegoKościoła,którymisąojcowiesoboru,błądzićniemogą,byprzezbłąd
tegorodzajucałyludchrześcijańskinieobracałsięwnieznajomościprawdy
koniecznejdoułożeniażycia.

PrócztegoSobórKonstancjańskinasesjitrzynastejpotępiajakobłędno-
wiercówtych,którzypowiedzieliby,żeKościółbłądziwzwyczajuudzielana
eucharystiiludowipodjednątylkopostacią.aMarcinVwpiśmiektórym
Sobór[335] zatwierdził,określa,żeci,którzytenzwyczajKościołapotępiają,
mająbyćkarcenijakobłędnowiercy,lubpachnącybłędnowierstwem.Ko-
ściółwięcwtegorodzajuosądachobyczajówniebłądzi,awnastępstwietakże
isobory,powagąPapieżaumocnione.

(Dru gi wnio sek). ztegozaśwnioskuidrugizdajesięwynikać,żeKościół,
gdywsprawiezaistepoważnejiktóraprowadziszczególniedoformowania
obyczajów,ogłaszaprawacałemuludowi,niemożenakazaćczegoś,cobyłoby
przeciwnealboewangelii,alboprawunatury.

JatuniepotwierdzamwszystkichprawKościoła,niepochwalamwszyst-
kichkar,cenzur,klątw,suspens,nieprawidłości,interdyktów.Wiem,iżsąnie-
któretegorodzajuprawa, wktórychjeślinieczegośinnegoponadto,tona
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pewnobrakroztropnościorazmiary.Towięcmówię,PapieskieiSoborowe
nakazy,uchwały,sankcje,wszystkimnambędąsiępodobały,jeżelibędąko-
niecznedonauczaniaobyczajówwiernych.JeżelibowiemzwyczajKościoła,
któryzSoboruKonstancjańskiegocodopieroprzytoczyliśmy,niemożesprze-
ciwiaćsięewangelii,przetoiprawoKościołaniesprzeciwisięewangelii.

następnieKościółniemożeokreślić,żecośjestwadą,cojestuczciwe,albo
odwrotnie,żeuczciwejestto,cojesthaniebne;awięciswoimogłoszonym
prawemcokolwiekpochwalić,conieprzyjaznejestewangeliilubrozumowi.
JeżelibowiemKościółalbowyraźnymsądem,albowydanymprawem,po-
chwalałbyhaniebne,alboganiłuczciwe,tenjużmianowiciebłądnietylko
przynosiłbywiernymzarazęizgubę,lecznawetwierzewpewiensposóbby
sięsprzeciwiał,którawszelkącnotępochwala,awszystkiewadypotępia.

Dochodzito: Wszyst ko te dy, co kol wiek wam roz ka żą, za cho wuj cie i czyń -
cie (Mt23,2-3),oraz:Kto was słu cha, mnie słu cha (Łk10,16).Tonamprzy-
kazujebyćposłusznymiprawomKościoła.Takjeślionbłądzi,chrystusjest
namsprawcągrzechu.Ktotowidzi,nietylkonieuczenie,lecztakżeniezboż-
nieuczyni,jeżelibędziesięspierał,iżKościółbłądziwnauceobyczajów,
zwłaszczajeżeliobyczajeiprzykazaniażyciowesąkoniecznedozbawienia.
Tasamazasada,któraotymprzekonujewzględemKościoła,przekonujeoSo-
borze,wktórym jestpowagaKościołaPowszechnego.Dlatego jakSobór
błędówludowi[336] niemożeprzedkładaćdowierzenia,takzłaniemoże
przedkładaćdoczynienia.Przedkładać,powiadam,mocnymipewnymdekre-
tem,którymwszyscyidowierzeniaidoczynieniaobowiązanibylibypodkarą
wieczną.

lecznieośmielęsięokreślić,czyjestbłędnowierstwemtwierdzić,albo
żejakiśzwyczajKościołajestzły,albojakieśjegoprawoniesprawiedliwe.
BochociażSobórKonstancjańskinasesjitrzynastejpostanowił,żetychnależy
potępićjakobłędnowierców,którzybymówili,żeKościółbłądziwzwyczaju
komunikowaniapodjednąpostacią;leczwtympostanowiłczasie,wktórym
byłbezgłowy.SpierasięzaśKajetanwdziełkuDe auc to ri ta te Pa pae et Con -
ci lii orazwApo lo gia, rozdział20i21;atakżeTorquemadawksiędzetrzeciej,
rozdział32,żesobórkalekibezgłowyniemażadnejpewnejpowagiwwyda-
waniudekretówwiary.achociażwwieluzaisteuzasadnieniachusiłująprze-
konywać, jednak dlamnie to jest najważniejsze, że jakBóg nie zawodzi
wkoniecznych,taknieobfitujewzbędnych.

SkorowięcwyłącznapowagazłożeniabłędnowierczegoPapieżazurzędu,
albowyboru,albowskazaniakatolickiego,koniecznajestKościołowiwprzy-
padkach,wktórychKościółbezgłowywłasnymprawemmożezwołaćsobór,
niemapowodu,dlaczegobyśmyprzyznalijeszczewiększąwładzęniedo-
skonałemusoborowi.Bopozostałesprawymogąbyćzałatwioneprzezpełny
sobór,albopowyborzePapieża,któregoniebyło,albogdybyławątpliwość,
pookreśleniuzpewnością,któryspośródwielu,jestPapieżemprawdziwym.
Dodaj,żejakwyżejzostałopowiedziane,dogmatysoboruniemająmocy,
jeżeliniesąprzezPapieżarzymskiegozatwierdzone.Kiedywięcsobórjest
bezgłowy,niemapewnościdogmatu.
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PrócztegoMarcinVwpiśmie,którymzatwierdzaSobór,niezatwierdza
wprosttegoartykułu,lecztylkookreśla,żektórzyuczyliby,iżKościółwtego
rodzajuzwyczajubłądzi,mająbyćpotępienijakobłędnowiercy,albojakobłęd-
nowierstwempachnący.czegowięcMarcinVprzewodniczącSoborowinie
ośmieliłsiępotępićpodnazwąbłędnowierstwa,tegojacięższącenzurąnie
ośmielamsięiniepowinienem.Jeżelizaśwzwyczajukoniecznymdozba-
wienia,jakiwydajesięten,októrybyłspórnaSoborzeKonstancjańskim,tak
wielkibyłumiarMarcinaV,oilebardziejmy,trzebabyśmybyliumiarkowani,
w[337] potępianiuinnychbłędów,któresprzeciwiająsięzwyczajomKościoła
niekoniecznymdozbawienia?

luteranieganiązwyczajobnoszeniaSakramentueucharystiipodrogach
publicznychwuroczystejprocesji.Jeślipatrzysznaźródłoipodstawębłędu,
będzietobiebłędnowierstwem.Dlategobowiemoniwyśmiewajątenzwyczaj
obnoszeniaSakramentu,boprzecząprawdziwejobecnościchrystusawSa-
kramencie.leczjeślibłądsamwsobierozważysz,maposmakbłędnowier-
stwa,jestnierozwagąibezczelnością,(chociażbowiemwielunazwamiten
błądnależyoznaczać),nie jest jednakbłędnowierstwem,skorochociażby
wtymzwyczajuKościółbłądził,wpoważniejszychsprawachztegopowodu
powagajegoniebyłabyzagrożona.

TobyłopowodemdlaSoboruTrydenckiego,byKanonszóstyoSakramen-
cieeucharystiisformułowaćwtesłowa:Je śli ktoś po wie dział by, że w świę -
tym Sa kra men cie Eu cha ry stii nie na le ży Chry stu sa ta kże ze wnętrz ną czcią
Bo ską uwiel biać, a dla te go ani osob ną świą tecz ną uro czy sto ścią czcić, ani 
w pro ce sjach, zgod nie z chwa leb nym zwy cza jem Ko ścio ła, uro czy ście ob nosić,
niech bę dzie wy klę ty. BoSobórniegodziwprostklątwątych,którzyganiliby
tenobrzędKościoła,lecztychktórzydlategotoczynią,ponieważnieprzyj-
mującielesnejobecnościchrystusaweucharystii,anadtozaistetakżejego
uwielbieniaorazczci.

izapewnetasamaprzyczynaskłoniłaMarcinaV,bytych,którzyganiliów
kościelnyzwyczajudzielaniaeucharystiiludowipodjednąpostacią,potępićnie
jakobłędnowierców,leczjakobłędnowierstwempachnących.Skorobowiem
niegdyśpodobupostaciamiprzyjmowałludSakramenteucharystii,itopo-
wagąorazzwyczajemapostołówbyłopotwierdzone,niebyłobłędnowier-
stwempodawaćwwątpliwość,czyówdawnyzwyczajKościołapowinienbyć
przenoszonyponadnowy.leczponieważWiklificidlategotwierdzili,żeKo-
ściółbłądzi,bouważali,iżludowikoniecznedozbawieniajestprzyjmowanie
obupostaciSakramentu,wykręcającdotegosłowaPana:Je śli nie bę dzie cie
je dli cia ła Sy na Czło wie cze go i pi li krwi je go ... (J6,53),bardzoroztropnie
MarcinVniepowiedział,żekrytykanowegokościelnegozwyczajujest błędno-
wierstwem,leczpachnie błędnowierstwem.

Jestrównieżitopoważneuzasadnienie,dlaczegotego[338] rodzajubłędom
niewypalasiępiętnabłędnowierstwa,ponieważ,jakniżejpowiemy,niejest
błędnowierstwemwierzyć,żeKościółmożebłądzićwzaliczaniuludzido
świętych.JednakKościółkażetymczasemświętych,którychobejmujetego
rodzajuzaszczytem,czcićosobnymdniemświątecznym inabożeństwem;
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niejestwięcbłędnowierstwemutrzymywać,żeKościółbłądzicodoprawa
izwyczajuczczeniajednegolubdrugiegoświętego.lecznależypamiętać,
żeniektóreobyczajeKościoła sąprzekazaneKościołowiprzezchrystusa
iapostołów.Ktobypowiedział,żewnichKościółbłądzi, tensprawcami
tegobłęduczyniłbychrystusaiapostołów.ztegopowoduuznanybyłbyza
błędnowiercę,jakobrazoburcy,którzytwierdzili,żeKościółbłądziwczci
ikulcieobrazów.innezaśobyczajezostaływprowadzonepoapostołach,choć-
byKościółwnichbłądził,wiaraniebyłabyztegopowoduzagrożona.Przeto
bezgroźbybłędnowierstwamożnautrzymywać,żeKościółwjakimśprawie
iobyczajumożebłądzić.aleownioskudrugimdotąd.niechjużbędziewnio-
sektrzeci.

(Trze ci wnio sek). WobyczajachniecałemuKościołowiwspólnych,lecz
któreodnosząsiędoprywatnych ludzi,albokościołów,Kościółprzezniewie-
dzęmożebłądzić,powiadamnietylkowosądziezdarzeń,leczwsamychnawet
prywatnychnakazachiprawach.

Gdyktośbowiemmającpotajemniejednążonę,pojmujedrugąpublicznie,
Kościółnakazujemu,bypozostawiającpierwszą,przyjąłdrugą.Wtejspra-
wiebezwątpieniamylisię,itonakazujeczłowiekowi,coprzeciwnejestro-
zumowiiewangelii.Tegozaśwnioskuprawdziwyisłusznypowódpodał
innocentyiiiwrozdziale:A no bis, (rozdział88tegotytułu), De sen ten tia
excom mu ni ca tio nis, (cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgapiąta,tytuł39,roz-
dział28;a.friedberg2[1955]899-900),wtesłowa:Sąd Bo ga za wsze opie ra
się na praw dzie Bo ga, któ ra nie my li się i nie wpro wa dza w błąd; sąd zaś
Kościo ła idzie nie kie dy za po glą dem, któ ry czę sto w błąd wpro wa dza i myli
się; dla te go cza sem się zda rza, iż kto zwią za ny jest dla Bo ga, roz wią za ny jest
dla Ko ścio ła, a kto dla Bo ga jest wol ny, wy ro kiem ko ściel nym jest zwią za ny.
Dotądinnocenty.

Tozaś,cowydajesięprzejrzyste,krótkoibezroztrząsanianależyosądzać.
Mybowiemniewszystkowykładamy,byśmypytali,leczbyśmywyjaśnili.
Wtymwięcźródlerozpatrywaćnależynietakwniosek,jakpowódwniosku.
Bostądwynikato,cojestuwagi[339] najgodniejsze,żetedekretyKościoła
niemogąbyćpewneimocne,któreniesąopartenapewnychimocnychzasa-
dachorazpodwalinach.Dlatego,jeślichoćbyjednoztych,odktórychzależy
sądKościoła,jestniepewne,dekretKościołapewnybyćniemoże;czyzagad-
nieniejestspekulatywne,czypraktyczne,takbowiemnasizwyklimówić.
(antonin,częśćtrzecia,Tytuł12,rozdział8;Kajetan,Opus de in dul gen tiis ad
Iu lium, rozdział8;ŚwiętyTomaszwQu odli bet). Wniosekbowiem,jakjest
przysłowiemudialektyków,idziezasłabsząprzesłanką,ajeżelijakakolwiek
zasadakuleje,ontakżeztejprzesłankitrzebabybyłsłabszy.

Stądłatwopojmujesię,żesądyKościoła,którepochodzązniepewnych
świadectwludzi,sązasłabedopowodowaniapewnejiuzasadnionejwiary.
Takijesttensąd,któryuznaje,żejakiegośświętegotrzebawpisaćdokatalogu
niebian.

niemożnajednakbezkarnietegorodzajudekretówpodawaćwwątpliwość.
nierozważne i niereligijne jest odbieraćwiaręKościołowiw konsekracji
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świętych.KrzywdębowiemrobiMęczennikowi,ktozaMęczennikasięmodli,
jakw rozdziale:Cum Mar thae, de ce le bra tio ne Mis sae, (cic,De cre ta les
Grego rii IX, księgatrzecia,tytuł41,rozdział6;a.friedberg2[1955]636-639),
uczy innocenty.Krzywdzicielemwięc jest bowiem, i owielewięcej, kto
wyrzuca wpisanego do katalogu męczenników lub świętych. Ponieważ
lekkomyślnieinierozważnietorobi,słuszniezaistezostanieukaranyprzez
Kościół.

zarazbowiem,gdybyjakiśjedentegorodzajudekretzostałpodanywwąt-
pliwość,zpewnościąbezwystępkumoglibyśmypodaćwwątpliwośćświę-
tośćhieronima,ambrożego,augustyna ipozostałych,anawet twierdzić,
żezostalionizdemonamipotępieni.Takmógłbyśichobrzucaćzłorzeczenia-
mi,nękaćzniewagami.nawszystkotowzdrygająsięuszywiernych.

a jeśli Kościół błądzi, włączając mężów sprawiedliwych do katalogu
świętych,niebyłozbytniedorzeczneusunąćzKościołacześćwszystkich
świętych,tychktórzypoKlemensiezostalikonsekrowani.cóżmożnapowie-
dzieć,albogłupiej,albobezczelniejodtego?

BardzoteżodnosisiędoogólnychobyczajówKościoła,wiedziećkogo
maszreligijnieczcić.Dlatego,gdybyKościółwtymbłądził,takżewoby-
czajachciężkobybłądził.agdybyKościółuchwaliłprawopostu,którealbo
rozumowi,alboewangeliibyłobyprzeciwne,haniebnybyłby jegobłąd;
[340] haniebnieteżzbłądziwnauceobyczajów,jeśliwydaprawooczci
świętego, którego czcić, jeśli nie jest święty, sprzeciwia się rozumowi
iewangelii.

Żebywięc taki błąd nie zaistniałwKościele, należywierzyć, żeBóg
szczególniezadbał,byKościół,zajakimiświadectwamiludzkimipostępuje,
niebłądziłwkanonizacjiświętych.Tejnajszczególniejszejopatrznościszczo-
drzewielkimuzasadnieniemjest,żenigdyniezostałaosłabionawiara,razod
ludzkichświadkówwtegorodzajusądachprzyjęta,cowsprawachcywilnych
częstosięzdarza.

Jeślitokażdezosobnanieporusza,tojednaknapewnowszystkie,między
sobąpowiązaneipołączoneporuszyćpowinny,byśmyzaistewierzyli,iżci,
którzywtymodmawiająwiaryKościołowi,niesąbłędnowiercami,leczsą
nierozważni,nieroztropniiniereligijni.

Powyłożeniutychrzeczy,pierwsze,drugieitrzecieuzasadnieniełatwo
sięodpiera.Bocooostatnimmożebyćdyskutowane,towinnymczasieina
innytemat,jeślibędziemożliwość,zostaniewyjaśnione.Terazkrótkomożna
topowiedzieć,żeci,którzynierozważnieibezróżnicybroniąkażdegosądu
Papieżaojakiejkolwiekrzeczy,cipowagęStolicyapostolskiejosłabiają,anie
wspierają; obalają, a nie wzmacniają. Bo, byśmy pominęli to, co krótko
przedtemwtymrozdzialezostałorozwinięte,cóżostatecznierozprawiając
zbłędnowiercamiosiągnieten,któregospostrzegą,żepodejmujeobronępo-
wagipapieskiejniezsądu,leczzuczucia,inieczynitego,bymocąswej
przezornościwydobyćświatłoiprawdę,leczbysiebiezwrócićdocudzego
myśleniaiwoli?Piotrniepotrzebujenaszegokłamstwa,niepotrzebujenasze-
gopochlebstwa.
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zakony więc albo zatwierdzać, albo odrzucać, ponieważ to nie tylko
odwiedzy,lecztakżeodroztropnościzawisło,nienależydotego,wczym
Papieżniemożezbłądzić.ajużchoćbynaSoborzelaterańskimdostrzeżono,
żezbytniamnogośćzakonów,którawidzimy,żeiobecnieistnieje,bardzo
Kościołowichrystusaprzeszkadza.(Distinctio:De re li gio sis, rozdziałostat-
ni;cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgatrzecia,tytuł36,rozdział9;a.fried-
berg 2[1955]607). Także Sobór lyoński przyznaje, że natrętne naleganie
proszącychwymusiłozatwierdzenieniektórychzakonówwbrewdekretowi
Soboru.Dlategopewnezakony,nawetprzezStolicęapostolskązatwierdzo-
ne,jakodlaKościołaalboszkodliwe,alboniepo- [341] trzebne,postanowił
znieść tak,byodtądnikogodoswejprofesjiniedopuszczały. (Distinctio:
Dereligiosis,insexto;cic,Li ber se xtus de cre ta lium, księgatrzecia,tytuł17;
a.friedberg2[1955]1054-1055).

acelestynVstaniżycieBra cisz ków (fraticelli)zatwierdziłswoimprzy-
wilejem;jednakJanXXiiorzekł,żetenprzywilejzatwierdzającyjestniewa-
żny,aBonifacyzpewnychrozumnychpowodówcałkowiciemocypozbawił.
równieżPawełiiizakon,który założyłwitaliibratchrzcicielKremeński,
mówisię,żepismemswymzatwierdził;aterazzakontenprzezWenecjanpu-
blicznymzarządzeniemzostałzniesiony,anaukachrzciciela,wktórejtkwili
ludzietegozakonu,zostaławrzymiepotępiona.(Extra va gan tes Io an nis XXII,
tytułVii:De re li gio sis do mi bus. rozdziałjedyny:Sanc ta Ro ma na; a.fried-
berg2[1955]1213-1214).zobacztakże:(Extra va gan tes Io an nis XXII, tytuł
XiV:De ver bo rum si gni fi ca tio ne, rozdział5:Qu ia qu orun dam; a.friedberg
2[1955]1230-1236).

Słabeprzetojestuzasadnienietych,którzyzprzywilejówtegorodzaju,
którewtychczasachłatwosąudzielane,lubraczejwymuszane,przyznają,
żenowezakonynieinaczej,niżzniebaspadłetrzebaprzyjmować,takżete,
któreniemajążadnejzzatwierdzonychreguł,żadnej,choćbyprzezswoich
wydanej,nieślubują.

i tegorodzajuprzywilejeniesąpewnymisądamiStolicyapostolskiej,
którymimianowiciewszyscywiernibylibyzobowiązani.Dośćbędzie,jeżeli
będąmiałytępowagę,codekretały.Wiadomo,żeniektóreznichprzezpotom-
nychpolepszymnamyślezostałyodrzucone,ponieważniezmocnegodekretu,
leczzopiniipapieżypochodziły.

azaisteprzedczasamiŚwiętegoTomaszataksurowoipoważnienowe
zakonybyłydopuszczane,żeztakpoważnegoiczcigodnegosądubranopraw-
dopodobneuzasadnienieroztropnegonamysłu.Wnaszymzaśtymwiekutak
wielejestzakonów,zatwierdzonychprzezpapieży,żektochciałbyichwszyst-
kichbronićjakoKościołowiużytecznych,albokoniecznych,tenniechbędzie
najlepszymprawemiznajwyższychpowodówoskarżonyonieroztropność,
bymniepowiedziałgłupotę.

lecztrzebajużzakończyćksięgęopowadzesoborów,gdyjednaknajpierw
odeprzemyusiłowanietych,którzychcielidokonaćnapaduinajazdunabardzo
mocnąrzetelnośćtegoźródła.
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Rozdziałostatni,VI,

wktórymodpierasięuzasadnieniarozdziałupierwszego.

Pierw sze uza sad nie nie prze ciw ni ków bardzo więcłatwoztegosięodpiera,
cowpoprzedniejksiędzezostałopowiedziane.Wykazaliśmybowiem,

żemianoKościołapierwszymi[342] wyższymzwykłosięprzyznawać;ipo-
wagarzeczypospolitejpoleganatych,którychDuchŚwiętypo sta wił bi sku -
pa mi, aby rzą dzi li Ko ścio łem Bo ga (Dz20,28).ajeżeliKościółjestFi la rem,
i utwier dze niem praw dy (1Tm3,15),toapostołowiesąpodwalinamiKościo-
ła,jakmówisięwrozdzialedrugim,(wiersz20),listudoefezjanirozdziale
21,(wiersz14),apokalipsy.Siłateżimocciałazależyodgłowy,którąjeśli
usuniesz,ciałoupaśćmusi.Biskupizaśsągłowamiludów.aPiotrjestgłową
Kościoła,jakwnastępnejksiędzeudowodnimy.

leczsąnieuczenibiskupi.niegdyśWalentynipodobniwyrzucaliniedo-
świadczenieświętychprezbiterów,niemyślącoilewiększyjestnieuczonyza-
konnikodbluźnierczegoibezczelnegosofisty;jakmówiireneuszwpiątej
księdzeAd ver sus ha ere ses. równieżSabinzarzuciłtoSoborowinicejskiemu,
jaknapisanowdrugiejksiędzeHi sto ria tri par ti ta, rozdział8.

lecziapostołowiebylinieuczeni,ajednakprzeznichBógzawstydził
mądrychtegoświata.rzecze:Przy pa trz cie się, Bra cia, po wo ła niu wa sze mu,
że nie wie lu mą drych ... Ale wy brał Bóg głup stwa świa ta, aby za wsty dzić
mądrych (1Kor1,26).niezpowoduwiększejmądrościpasterzeKościołasilni
sąwwierzeinauce,leczzpowoduszczególnegoumocowaniachrystusowego,
byzpowoduchwiejnychpasterzyinauczycieli,ludniebyłmiotanyprzezfale,
i nie był uno szo ny ka żdym wia trem na uki (ef4,14).

cóżzaś, jeżelibiskupiniesąświęci?czytracąwładzęrozwiązywania
iwiązania?czybrakimpowagipasterzowania?Powiada:Na sto li cy Mo jże -
szo wej usie dli Dok to ro wie i Fa ry ze usze. Wszyst ko te dy, co kol wiek wam roz ka -
żą, za cho wuj cie i czyń cie, ale we dle uczyn ków ich nie czyń cie (Mt23,2-3).
Ponieważzaśzarównoprzezwieluinnych,jaknajbardziejprzezaugustyna
wykazaneiujawnionezostało,żetakżeprzezzłychpracownikówzlewanesą
naKościółpromieniechrystusa;zbędnebędzienatouzasadnieniewieloma
odpowiadać,skorowcześniejprzeznasszerokoodpowiedzianezostało.

(Dru gie uza sad nie nie od pie ra się). natorównież,którepotemnastępuje
nietrudnojestodpowiedzieć.Boczynystarychkapłanówbyłyzaisteprzeciwne
chrystusowi,leczwyrokludzi,skądinądnajgorszych,byłnietylkonajpraw-
dziwszy,lecztakżenajkorzystniejszydlarzeczypospolitej.aJanewangeli-
staświadczy,żebyłBożąwyrocznią.Gdybowiempodługimiróżnorodnym
rozpatrywaniu[343] radyKajfasz,któryjakonajwyższyKapłanradzie
przewodniczył,wygłosiłwyrok,zktórymprawiewszyscysięzgadzali:Wy nic 
nie wie cie, ani nie my śli cie, że le piej dla nas, aby je den czło wiek umarł za lud,
niż że by ca ły na ród zgi nął; ewangelista zaraz dodał: A te go nie po wie -
dział sam z sie bie, ale bę dąc naj wy ższym ka pła nem ro ku te go, pro ro ko wał 
(J11,50-51).
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ztegowynika,żewprawdzieinaszychBiskupówżycieiczynysąmoże
przeciwnePanuJezusowi,leczichsądy,któremianowicieprzezPapieżasą
potwierdzone,będąprawdziweipożytecznechrześcijanom,jakoustanowio-
neprzezBogadlazbawienialudu.StądbędąnawetodDuchaŚwiętego,dla
tejprzyczyny,którejnauczyliśmysięodewangelisty,ponieważmianowicie
sąarcykapłanamichrystusowegoKościoła.iodrugimuzasadnieniudość.

(Trze cie mu uza sad nie niu za dość się sta je). Uzasadnieniezaś trzecietaksię
odpiera.Przeczę,żeniemażadnegoukładuchrystusazkapłanamiKościoła.
PierwszybowiemjestzPiotremiinnymi,którzyponimnastępująwpapie-
stwie, jakmożnazobaczyćwewangeliiMateusza16,18-19; (18,18)oraz
Łukasza22,31-32.obiecałteżchrystusapostołom,arównieżichnastępcom,
DuchaPrawdy:ewangeliaJana14,16-17;15,26-27oraz16,7-14.również
układprawdyzawartyzKościołem,trzebaodnieśćdopasterzyinauczycieli
Kościoła.(ez34,23-31;37,20-28).BoBógnieinaczejrządziswymKościołem
niżświatem,gdziedolneprzezśrednie,aśrednieprzezgórnesąkierowane,
jakpouczyłDionizy.

owedawneukładyiumowysądaleceodmienneodnaszych.Byłybowiem
onedoczesne,jakiprawoorazkapłaństwo.zabranezostałobowiemŻydom
królestwo,zabraneprawo,przeniesionekapłaństwo.Kapłańskazaśprawda
i powaga poczęła krótko przed przyjściem chrystusa podupadać. Bo co
przedawniasięorazstarzejeijestbliskiezagłady,totrzeba,bywyczerpałosię
istałosłabe.Prorocywięc,cizwłaszczanajbardziej,którzybylibliżsiprzyj-
ściachrystusa,częstoludowiŻydowskiemuzwiastowalitenupadekprawa,
prawdy,powagi,kapłaństwaiberła.

Wyrocznieichotejsprawie,jeżeliktośdochrystusowegoKościołatylko
częściowozechciałbyodnieść,tegocałkiemniezna:Ty je steś ka pła nem na
wie ki we dług po rząd ku Mel chi ze de cho we go (Ps109,4).również:Ta kim jest
Bóg, Bóg nasz na wie ki i na wie ki wie ków; on na mi bę dzie rzą dził na wie ki
(Ps47,15).Także:Mi ło sier dziem wiecz nym [344] zmi ło wa łem się nad to bą,
rzekł od ku pi ciel twój Pan. Jest mi to jak za dni No ego, któ re mu przy sią głem,
że nie przy wio dę wię cej wód na zie mię; tak też przy sią głem, że się nie bę dę na
cie bie gnie wać, ani cię ła jać. Al bo wiem gó ry się po ru szą i pa gór ki za trzę są,
lecz mi ło sier dzie mo je nie od stą pi od cie bie i przy mie rze po ko ju me go nie za -
chwie je się (iz54,8-10).Też:Zaw rę z do mem Izra el skim i z do mem Judz kim
przy mie rze no we; nie we dług przy mie rza, któ re z oj ca mi wa szy mi za war łem ...
któ re zgwał ci li (Jr31,31-32)itd.atrochędalej:To mó wi Pan, któ ry da je słoń -
ce na świa tłość dnia ... Je śli usta ną te usta wy przede mną, wte dy i na sie nie
Izra elo we usta nie, że by nie był na ród przede mną po wszyst kie dni
(Jr31,35-36).również:Zaw rę z ni mi przy mie rze wiecz ne ... i bo jaźń mo ją dam
do ser ca ich, aby nie od stę po wa li ode mnie (Jr 32,40). Także: Uczy nię 
z ni mi przy mie rze po ko ju, przy mie rze wiecz ne bę dzie im (ez37,26).

innewnowymTestamenciepodobne:Bę dzie kró lo wał w do mu Ja ku bo -
wym na wie ki, a kró le stwu je go nie bę dzie koń ca (Łk1,33).Oto ja je stem 
z wa mi po wszyst kie dni aż do skoń cze nia świa ta (Mt28,20).Ja po pro szę 
Ojca, a in ne go Po cie szy cie la da wam, aby miesz kał z wa mi na wie ki: Du cha
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praw dy (J14,16-17).Na tej opo ce zbu du ję Ko ściół mój, a bra my pie kiel ne nie
prze mo gą go (Mt16,18).To jest Krew No we go i wiecz ne go Przy mie rza [Mr].

oweprzetoogólnenaganyigroźbyProrokówtrzebanajbardziejodnieść
doczasumękiPańskiej,jaksamhieronimnierazświadczy.(In Isa iam, roz-
działy:3,56,57,59,i63).czegowięcsobiechce,gdyto,cozostałopowie-
dzianeprzeciwkodawnymkapłanom,wszystkoprzekręcananaszych?Bo
wszyst ko dzia ło się im w fi gu rze, a na pi sa ne jest dla upo mnie nia nas (1Kor
10,11).Towięccoprorocyganiąwtymludzie,nastakżedotyczy,zzachowa-
niemjednakróżnicySynagogiiKościoła,byonapojmowanabyła,żejest
doczesna,onzaświeczysty.Wiadomozaś,żebezprawainauki,bezkapłana
inauczyciela,bezchrystusaiDuchaPrawdy,Kościółwżadensposóbistnieć
niemoże.Ponieważtonainnychmiejscachdosyćszerokozostałorozwinięte,
niepowinnotubyćbezpotrzebypowtarzane.

BoikapłanomnowegoPrawaprzyrównywaćstarych,jestnieznajomością
Pism:Jeremiasza3,14-18oraz23,5-8;ezechiela34,23-31;2Kor3,4-18oraz
4,13-18.Komuzaś[345] kiedyśzestarychpowiedzianezostało:Na tej opoce
zbu du ję Ko ściół mój, a bra my pie kiel ne (Mt16,18)itd.aznowu:Ja pro si łem
za to bą, aby nie usta ła wia ra two ja? (Łk22,32).Którymzaśkapłanomipa-
sterzomSynagogiobiecanyzostałDuch Praw dy,aby miesz kał z ni mi na wieki
(J14,17)orazna uczył wszel kiej praw dy (J16,13).

Przetohieronimniemówianiosoborzekapłanów,aniowszystkichrazem
pasterzachKościoła.DoosobnychKościołów,prywatnychBiskupówikapła-
nówodnosisłowaProroków,doKościołaKatolickiegoorazjegokapłaństwa,
alboprawdy,nicniemówi.

ajednakkogośmożewzruszyćto,conapisanejestuizajaszawrozdziale
22,19-23:I wy pę dzę cię ze sta no wi ska twe go, i z urzę du twe go zło żę cię ... 
I za we zwę słu gę me go El ja ki ma, sy na Hel kja sza, i ob lo kę go w sza tę two ją, 
i pa sem two im wzmoc nię go, a wła dzę two ją dam w rę kę je go; i bę dzie ja ko
oj ciec oby wa te lom je ro zo lim skim i do mo wi judz kie mu. I dam klucz z do mu
Dawi do we go na ra mię je go; i otwo rzy, a nie bę dzie kto by za mknął; i za mknie,
a nie bę dzie kto by otwo rzył. I wbi ję go ja ko ko łek na miej scu wier nym, 
i bę dzie sto li cą sła wy do mo wi oj ca swe go, itd.

ŻetooprzeniesieniukapłaństwaStaregoPrawananowekapłaństwochry-
stusazostałowyprorokowane,wwątpliwośćpodanebyćniemoże.cozaśna-
stępuje,zdajesięnaszemupojmowaniuprzeciwne:Bę dzie wy ję ty ko łek, któ ry
był wbi ty na miej scu wier nym, i zła ma ny bę dzie i upad nie, i zgi nie, co na nim
wi sia ło, bo Pan po wie dział (iz22,25).JeżelibowiemchrystusPan,któryjako
kołekwbityjestwKościele,zostaniewyjęty,aktórzynanimprzedtemzwiary
zawiśli,potemzginąispadną,jakimsposobemmyKościołowiobiecujemy
wieczne trwaniewwierze? Jakim sposobem też twierdzimy, żechrystus
będziezawszeobecnyprzypasterzachKościoła?

hieronimtaktorozwiązujewkomentarzach,(Com men ta ria in Isa iam,
księgasiódma),żeodnosidodniostatecznych,gdyozięb nie mi łość wie lu
(Mt24,12)iznajdziemiejsceowo:Ale czyż Syn Czło wie czy przy szedł szy, znaj -
dzie jesz cze wia rę na zie mi? (Łk18,8).Tojakpowiedzieliśmywpoprzedniej
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księdze,nietaknależypojmować,jakobyżadnegowtedyniebyłoKościoła,
żadnejwiarychrystusowej,żadnegoMistycznegociaławiernych,żadnego
[346] DuchaPrawdywtymciele.Wszystkotosprzeciwiałobysięsamemu
PismuŚwiętemu;leczPismazwyczajem,tocowporównaniuzinnymijest
najmniejsze,nazywasię:żadne.Takbardzowięcwowychdniachliczbawier-
nych się zmniejszy, że chrystus wyda się usunięty ze środka Kościoła
(iz30,11).leczodtychniewielu,którzypozostaną,nieuleciichnauczyciel.
Takżewtymczasiedachrystuspasterzyinauczycieli:I on prze zna czył nie -
któ rych... do pó ki wszy scy się nie zej dzie my w jed no ści wia ry i po zna nia Sy na
Bo że go, ja ko mąż do sko na ły, w mie rze peł ne go wzro stu doj rza ło ści Chry stu -
so wej (ef4,11.13).My, któ rzy ży je my, któ rzy śmy po zo sta wie ni na przyj ście
Pań skie i ra zem z Pa nem bę dzie my (1Tes4,15).Kościółwięc,jegowygląd
ipostaćprzetrwaażdokońcawieku:przetrwanawetznimichrystusiDuch
Prawdy,bezktórychonistniećniemoże.ahieronimowąprzepowiednięiza-
jaszaodnosidochrystusaprzenośnie.Boznaczeniehistoryczneiliteralne
rozwinąłwksiędze:Com men ta rii. zeznaczeniazaśprzenośnegożadnego
pewnegouzasadnieniasięniedobywa.

zaistezaśitotrzebarozważyć,żetychnaganProrokównienależyzwra-
caćdowszystkichpasterzyikapłanówowegoczasu,bymyślano,żeniktnie
jestwyjęty.Kaznodziejombowiemjesttodozwolone,żeto,codotyczywięk-
szości,takwypowiadają,jakbydotyczyłowszystkich.Takkiedyśizajaszga-
nicałytenludjakoże:Od sto py no gi aż do wierz chu gło wy nie ma w nim
zdro wia (iz1,6).ajednaktensamprorokprzyznaje,żeniektórzymężowie
sprawiedliwipozostali:Gdy by nam Pan za stę pów nie był po zo sta wił na sie nia
(iz1,9)itd.Takeliaszwszystkichgani,jakobysambyłzostawiony,Boża
odpowiedźmówimu:Zo sta wi łem so bie sie dem ty się cy mę żów, któ rzy nie
złożyli po kło nu przed Ba alem. (rz11,4).

leczotrzecimuzasadnieniuwystarczającowielepowiedzieliśmy.Boiztego,
cowpoprzedniejksiędzeodpowiedzianomogłobyćszczodrzeodparte.

(Na czwar te). naczwartewięcodpowiadamnajpierw,żepowagasoborów
nieopierasięnatymświadectwie.Wtymbowiemmiejscuwydajesię,że
chrystusniczegonieokreślaosoborachKościoła,leczzalecazgodęjedności,
którejwielkajestmocupraszania.

ajeżelizpowoduinnocentego,Dystynkcja20,[347] rozdział3:De quibus,
(cic,De cre tum, afriedberg1[1955]66), orazzpowoduSzóstegoSoboru
(czynność17),izpowoduSoboruchalcedońskiegowliściedoleona,osobo-
rachtenuryweksiępojmuje,możemywreszcieinaczejodpowiedzieć,żejak
wimieniuwładcyzbierasięzgromadzenie,ponieważjegopowagąjestzwo-
łane,takSobórKościołazbierasięimieniemchrystusa,ponieważzbierasię
nawezwaniechrystusa,albojegozastępcy.Synodywięc,którepozapowagą
rzymskiegoPapieżasięodbywają,nietrzebabymiaływśrodkuchrystusa.
Takimsynodembyłówcypriana.Jednaknawetniewszyscymężowiespra-
wiedliwi,którzytakżewimięchrystusasągromadzeni,chociażmająchry-
stusapośródsiebie,majązawszewtymcelu,bymogliokreślići trzymać
prawdę przedłożonego zagadnienia. lecz gdyby rzecz była konieczna do
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zbawienia,staniesięimtoodojcaniebieskiego,żealboprzeztego,wktóre-
goimieniuiczyjąpowagązostalizgromadzeni,będązatwierdzeni,jeślipo-
wiedzieliprawdę,albopouczeni,jeśliniepowiedzieliprawdy.Tobowiem
wystarczy,bymówiono,żeprośbyichzostaływysłuchane,zgodniezpowy-
ższymświadectwemMateusza(Mt18,19).

cozaśnastępuje,sątonieuzasadnionezarzutyKalwina,naktórenietrze-
baodpowiadać.Bopierwszemuzaistewydajemisię,żecodopierouczyni-
łemzadość.nadrugizaśodpowiedzieliśmyzarównowrozdzialepoprzednim,
zagadnieniutrzecim,naostatnieuzasadnienie,jakiwksięgitrzeciejrozdzia-
leostatnim,dopunktuczwartego.aleoczwartymuzasadnieniudotąd.

Dalejna pią te odpowiedźjestprzedoczamiztego,cozostałopowiedzia-
ne.BosynodwriminiwbrewwoliPapieżaliberiusza,zostałzgromadzony
przezbłędnowierców,jakwHi sto ria ec c le sia sti ca, orazwliścieDamazego
Ad Afri ca nos epi sco pos, iwDystynkcji15,rozdział3:Sanc ta Ro ma na, (cic,
De cre tum, afriedberg1[1955]36-41) zGelazegosięprzytacza.równieżdru-
gisynodefeski,chociażzebrałsięzasprawąleona,zepsutyjednakzostałza-
równogroźbami,jakdobrodziejstwamiDioskora,mimosprzeciwulegatów
Papieżainiektórychinnychdobrychmężów.itaknigdyniezostałzatwier-
dzony,leczraczejpotępionyprzezleonaiSobórchalcedoński.Wreszcieten
KonstantynopolskizebranyzostałwbrewPapieżowiKościoła,odrzuconypo-
temnaSiódmymSoborzegeneralnym,367ojców,którzyzebralisięwnicei.

ztegoźródławyraźnieodparcisąci,którzyzachowującpowagęsoboru,
uważają,żepowagiPapieżanienależyutrzy- [348] mywać.Jakibowiemjest
powód,dlaczegoPierwszySobórKonstantynopolski,150ojców,takjakjedna
zewangeliijestuważany,tenzaśdrugiKonstantynopolski,gdziewielewięcej
byłobiskupów,zanicniejestuważany?Mianowiciemocsoborówjestodtego,
zakogochrystusprosił,aby nie usta ła wia ra jego,abymógłpo twier dzać braci
swoichwwierze(Łk22,32).aleotymdokładniejwksiędzenastępnej.

(Szóste odpiera się). obecnieodeprzyjmyszósteuzasadnienie,wktórymjest
niemałezagadnienie,czykanonyspodKopuły(Trullani)mająkościelnąpowagę.

Bożemająwmawiasię tymiuzasadnieniami:Popierwsze, iżGracjan
zawszeprzytaczajeimieniemSzóstegoSoboru,jakwidać:Dystynkcja16,
rozdział4:Pla cu it irozdział7:Qu oniam. (cic,De cre tum, częśćpierwsza,
a.friedberg1[1955]42i44-45). oraz:Deconsecratione,Dystynkcjai,roz-
dział47: Ja co bus; iDeconsecratione,Dystynkcjaiirozdział6:Di di ci mus,
(cic,De cre tum, częśćtrzecia,a.friedberg1[1955]1306i1315), nadto:cau-
sa27,zagadnienie1,rozdział6:Si qu is epi sco pus, (cic,De cre tum, część
druga,a.friedberg1[1955]1049).(Dystynkcja31,rozdział13:Qu oniam;
Dystynkcja32,rozdział7:Si qu is; Dystynkcja93,ostatnirozdział26;cic,
De cre tum, częśćpierwsza,a.friedberg1[1955]114-115,119-120,330). Szósty
zaśSobórbezwątpieniamapowagęKościoła,jakniecodalejudowodnimy.
KanonywięcspodKopułymykatolicyuznawaćpowinniśmy.

następniemożnatowmawiaćzinnocentegoiii:De aeta te et qu ali ta te ordi -
nan do rum, rozdział9:A mul tis, (cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgapierwsza,
tytułczternasty,a.friedberg2[1955]128-129),którypowiada,żenaSzóstym
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Soborzezostałopostanowione,byjeśliktośztych,którzydoduchowieństwa
wstępują,prawemmałżeńskimchcepołączyćsięzniewiastą,niechuczyni
toprzedświęceniamisubdiakonatu.Wiadomozaś,żejesttoszóstykanon
spośródtychspodKopuły.

PrócztegoPapieżhadriantekanonyisynod,przezktóryzostaływydane,
zatwierdzaiprzyjmuje,jakwidaćwDystynkcji16,rozdział5:Se xtam, (cic,
De cre tum, częśćpierwsza,a.friedberg1[1955]43) oraz:Deconsecratione,
Dystynkcja3,rozdział29:Se xtam. (cic,De cre tum, częśćtrzecia,a.friedberg
2[1955]1360). niewolnowięckatolikowiwątpićokanonachspodKopuły.

naczwartymmiejscutosamowykazujesięztrzeciejczynnościSiódmego
Soboru,gdzieTarazjuszmówi:przyj mu ję te goż Szó ste go So bo ru pra wi dło wo
i po Bo że mu wy da ne po sta no wie nia i prze ka za ne ka no ny. aw czynności
czwartejbiskupPiotrpowiada: Mam księ gę, za wie ra ją cą ka no ny Szó ste go
Świę te go So bo ru. (Dystynkcja16,rozdział6:Ha beo; cic, De cre tum, część
pierwsza;a. friedberg 1[1955]43-44). Jego Świątobliwość zaśTarazjusz
dodał:Ja ka jest ta nie wie dza, któ rą więk szość cier pi co do tych ka no nów?
Zgor sze niem jest wąt pić, czy są So bo ru.

iczynnośćszósta:epifaniusz,którywmiejsceSoboruodpowiadałobra-
zoburcom,rzecze:Świę ty szó sty So bór, gdy zda nie swo je o jed nej wo li Chry -
stu sa za Kon stan ty na wy po wie dział, zno wu [349] jed no myśl nie wszy scy wo lą
Bo żą po 4 lub 5 la tach ze bra ni, wy da li sto dwa ka no ny. askorojednomyślnie
owekanonyzostałyprzezojcówwydane,zaistesązatwierdzoneświadectwem
takżeSiódmegoSoboru.(Dystynkcja18,rozdział7:Qu oniam; cic, De cre -
tum, część pierwsza;a. friedberg 1[1955]55-56). a tenże SiódmySobór
powiada:Usta li li świę ci oj co wie Szó ste go So bo ru, że raz w ro ku, w ka żdej
prowin cji, bę dzie sy nod. Ten więc ka non i my od na wia my. Powagęprzetousta-
laniaciojcowiemieli,ajeżelibyliświęci,jaktupowiedziane,niczegosobie
nieprzywłaszczyliwbrewprawidłomKościoła.ajeżeliwbrewzdaniurzym-
skiegoPapieżazwołanyzostałtensynod,wiadomo,żezwołanyjestwbrew
prawidłomkościelnym,mawtedytensynodpodKopułąrzetelnąpowagę,gdy
wierzymySiódmemuSoborowi.Dochodzidotego,żeSiódmySobórwczyn-
ności5i6,MikołajwliściedocesarzaMichała,Sobórflorencki,sesjapiąta,
powagitychkanonówużywają.

leczmnie,staranniejtęrzeczrozpatrującemu,przeciwnypoglądzwykł
wydawaćsięprawdopodobniejszyipoważniejszy.zaautorówtegopoglądu
mamanastazego,bibliotekarzaStolicyapostolskiej,wewstępiedoÓsmego
Soboru,naktóryprzybyłzrozkazuhadrianaii,bodoskonaleznałobajęzy-
ki:GreckiiŁaciński,jakmowawDystynkcji63,rozdziale2:(Ad ria nus;cic,
De cre tum, częśćpierwsza;a.friedberg1[1955]235).

Tego samegomniemania jestTeofanes,Grecki historyk orazhumbert
aSilvacandida,BiskuprzecznikleonaiX,wksiążeczceprzeciwlistowi
Michała,PatriarchyKonstantynopolskiego.Książkę tęprzytaczaGracjan,
(Dystynkcja 16, rozdział 3: Cle men tis; cic, De cre tum, część pierwsza;
a.friedberg1[1955]42), jakoksiążkęleona iXprzeciwko listowiopata
niceta.leczżeiprzezŁacinnikówtekanonyniesąprzyjmowane,oznajmia
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TeodorBalsamonimnichMateusz,najwięksioszczercyŁacinników,jeden
wwyjaśnieniutychżekanonów,drugiwdziejachSoborówimężówwybit-
nych.

Uzasadnienia,któretenpoglądumacniają,sąniepodważalne.Pierwsze,
żeSzóstySobórzacesarzaKonstantynaprzeciwkoMonoteletomprzezaga-
tonazwołany,przezleonaiizatwierdzony,niewydałżadnegokanonu.Ten
zaśsynod,któryzacesarzaJustynianazostałpotemzwołany,niemapowodu,
dlaktóregomiałbybyćzwanySzóstymSoborem.alenadnazwąniezatrzy-
mujęsię.Totylkostwierdzam,żenatymSynodzieniebyłoanirzymskiego
Papieżaanijegolegatów.[350] Ujrzećpodpisybiskupów,arzeczstaniesię
jasna.najpierwpodpisał Justynian, potembiskupi, którzy byli obecni na
SzóstymSoborze,leczaniliczbąrówni,aninazwiskamicałkiempodobni,
jakudowodniliTeofanesianastazy;niemazaśżadnegopodpisuPapieża,albo
jegolegatów.

Drugimuzasadnieniemjest,żeczytasię,iżJustyniandwakroćzwołałsynod
wKonstantynopolu,najpierwzarzymskiegoPapieżaSergiusza,potemza
JanaVii,równieżBiskuparzymskiego.(TosamopiszediakonPawełwksię-
dzeósmejDe Ro mae ge stis, rozdział9).aopierwszymmianowicieBeda
powiada,De na tu ra re rum, rozdział67:Ju sty nian ka zał upro wa dzić do Kon -
stan ty no po la Pa pie ża Rzym skie go Ko ścio ła Ser giu sza, po nie waż je go błęd ne -
mu sy no do wi, któ ry od pra wił w Kon stan ty no po lu, nie ze chciał sprzy jać i go
pod pi sać. Jed nak po tem z po wo du wi ny nie wia ry po zba wio ny chwa ły kró le -
stwa, ustą pił wy gna ny do Pon tu. DotądBeda.aPlatinawVi ta Ser gii rzecze:
Ju sty nian miał sy nod, na któ rym uchwa lo no wie le zdań nie zgod nych z pra wą
wia rą. Te też rzecz nik Ser giu sza, któ ry wte dy był w Kon stan ty no po lu, bar dzo
głu pio pod pi sem swo im po twier dził. Lecz gdy po tem do nie sio ne do Rzy mu,
zosta ły przez Ser giu sza od rzu co ne, za gnie wa ny Ju sty nian po słał Za cha ria sza,
aby przy wlókł do nie go uwię zio ne go Ser giu sza. DotądPlatina.

odrugimzaśtenżePlatina,wVi ta Io an nis 7, takpisze:Ju sty nian mio ta ny
tą sa mą głu po tą, co przed utra tą ce sar stwa, po słał do Rzy mu, do Pa pie ża Ser -
giu sza dwóch me tro po li tów, aby we zwa li Ja na, by ma jąc sy nod, to co o ho mo -
usio wie rzy li Wschod ni, to sa mo ta kże Za chod ni po twier dzi li, przed kła da jąc
pi sma, któ re trze ba by ło mu pod pi sać. Lu dzi tych jed nak Pa pież ode słał do
cesa rza nie za ła twiw szy spra wy. Tyleon.

ajeżeliktośchciałbyzbadaćsłowasynodupodKopułą,zarazzauważyjaki
tobyłsynod.(Dystynkcja16,rozdział7:Qu oniam; cic, De cre tum, część
pierwsza;a.friedberg1[1955]44-45). Takbowiemmają:Po nie waż świę te
powszech ne so bo ry, pią ty i szó sty, o ta jem ni cy wia ry jak naj peł niej roz pra wia -
ją ce, nie uchwa li ły ka no nów, dla te go my scho dząc się do te go mia sta ce sar -
skie go świę te ka no ny spi sa li śmy. Trze ba bo wiem by ło, by so bór po wszech ny
ko ściel ne ka no ny ogło sił. (Dystynkcja16,rozdział6:Ha beo; cic, De cre tum,
częśćpierwsza;a.friedberg1[1955]43-44 cic, De cre tum, częśćpierwsza;
a.friedberg1[1955]42)). Dotądsynod.

najpierwzaś,jeżelidoKonstantynopola[351] miastazeszliściesię,po-
wiedzciemi,naczyjewezwaniezeszliściesię?czyktóryśBiskuprzymuwam
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synodzapowiedział?zaiste,nie!arzymskiPapieżwtymczasiebyłpewny,
byłkatolicki,dodajęteż:byłdobry.zwoływaćzaśdostojnikówKościołabez
woliprawdziwego,katolickiegoipobożnegowładcykościelnego,toniejest
chciećodprawićsynod,leczspiskowaćprzeciwkowładcyKościoła.Jakgdy-
bydostojnicykrólestwaschodzilisiędlarozpatrywaniasprawpublicznychbez
wolikróla,uważanetobędzieraczejzasprzysiężenieniżzazgromadzenie.
Powiesz:Justyniansprawił,żesięzeszli.Dobrzezaisteopowiadasz,boprze-
kazanopamięci,żeonbyłniegodziwcemirzymskiegoKościołanieprzyja-
cielem.Jakizaśsynodsądzimy,żeprzeztakiegoczłowiekazostałdokonany?

leczsłuchajmypowodurobieniazebrania:Po nie waż świę te po wszech ne
so bo ry, pią ty i szó sty, o ta jem ni cy wia ry jak naj peł niej roz pra wia ją ce, nie
uchwa li ły ka no nów, dla te go my scho dząc się do te go mia sta Ce sar skie go święte
ka no ny spi sa li śmy. Trze ba bo wiem by ło, by so bór po wszech ny ko ściel ne ka nony
ogło sił. PrzetotensynodpodKopułązwanyjestuzupełnieniemdwóch,aczego
brakowałopiątemuiszóstemu,tomianowiciedodał.Dlategobowiemmówią,
żenieliczysięwłaściwieszósty,lecz:πενθέκτι,tojestpiątoszósty.najpierw
mianowiciechciałsięzachwalaćnazwąSzóstegoSoboru,leczterazniejest
aniszósty,piąty,anisiódmy,leczjakieśdziwadło:piątoszósty.

Ktozaśtozniesie,coojcowiecizmyślają,żedwanajpoważniejszeSobory
sąjakobyokaleczoneizmienione,bypowódzebraniawydałsiękonieczny?
BoKościółniemiałanijednegosoborugeneralnego,kiedyniebyłopowodu
anibłędnowierstwa,aniodszczepieństwa.SynodtenpodKopułązwołanyjest
dlawydaniakanonów,aniedlapokonaniabłędnowierstwa,albodlausunię-
ciaodszczepieństwa.Jakazaśbyłapotrzeba,żebyruszaćpasterzywszystkich
Kościołówzichstolic,byponiezliczonychniemalkanonach:apostolskich,
nicejskich,ankarskich,neocezarejskich,antiocheńskich,orazwieluinnych
męczennikówiwyznawców,któredrugimkanonempodKopułąsięzatwier-
dza,stodwainneprzeztychojcówzostaływydane?ilezaśpoważniejpostą-
piłSzóstySobór,którypozałatwieniusprawywiary,dlaktórejsięzgromadził,
niezechciał,byKościółkanonami[352] obciążonywyjeżdżał?

niebyłowięctrzebaustanawiaćkanonów,leczjeśliprawdęwyznaćchce-
cie, inny był dla Justyniana powód waszego zgromadzenia, mianowicie,
bynękaćŁacinników,azwłaszczaStolicęapostolską,orazcomówiPlatina,
byjakąśwasząpowagązatwierdziłzdanianiezgodnezprawąwiarą.Bojeżeli,
jaksamimówicie,poupływieczterechalbopięciulatodSzóstegoSoboru,za
Justyniana,synaKonstantyna,zjechaliściesiędoKonstantynopola(policzcie
czasy),tojesttenbłędnysynod,podktórym,jakpiszeBeda,Sergiuszniechciał
siępodpisać.(Teofanessądzi,żeodSzóstegoSoborudotychwydanychkano-
nów,upłynęło26lat).

leczzobaczmyjuż,byniezwracaćuwaginapozostałe,którychobecnie
niema,dlaczegopodtymiwaszymistudwomakanonamiSergiuszaninie
chciał,aniniepowinienbyłsiępodpisać.

Wkanoniedrugimprzyjmujecieizatwierdzacie83Kanonyapostołów;
Stolicaapostolskaichnieprzyjęła,jakpiszeizydorwDystynkcji16,roz-
dział1:Ca no nes. (cic, De cre tum, częśćpierwsza;a.friedberg1[1955]41).
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To,cozleonaiX,rozdział3:Cle men tis, tejżeDystynkcji, (cic, De cre tum,
częśćpierwsza;a.friedberg1[1955]42) wykazaćmożna,ajeszczebardziej
zGelazego,Dystynkcja15,rozdział3:Sanc ta Ro ma na; cic, De cre tum, część
pierwsza;a.friedberg1[1955]36-41). DlaczegozaśStolicaapostolskama
zatwierdzićkanon84,którywywbrewzgodziewszystkichKościołówzatwier-
dzacie,gdzieprzyjmujesiętrzyKsięgiMachabejskie?

nadtow tymże samymdrugimkanonie zatwierdzacie synodcypriana
oponownymchrzczeniubłędnowierców,jakobyzgodniezezwyczajemprze-
kazanymafromtoprawozostałoustanowione,aniesprzeciwiałosiębardziej
wszystkimKościołomBożym.Bopostanowienietocypriananiedasięwy-
jaśnićzgodniez95kanonempodKopułąi19nicejskim.Ponieważkanon
cypriana przepisany jest owszystkich zgoła błędnowiercach, najbardziej
Donatystach,którzywiadomo,żechrzciliwimięTrójcy.Postanowieniawięc
cypriana,przezKościółPowszechnywprostodrzuconego,Sergiuszniepowi-
nienzatwierdzać,couczyniłsynodpodKopułą.

WkanonietrzecimprawoKościołarzymskiegoonieświęceniudwakroć
żonatychnazywacieprawemnajwyższymiprzykrymwsurowości,miękkość
zaśirozluźnienieStolicyKonstantynopolskiejjestwamdobrodziejstwem.
Pośredniejakbyzdwóchskładacie,lecztakie,któreKościółŁacińskizawsze
odrzucał.SłuszniewięcSergiuszodrzuciłtenwaszsynod.

Kanontrzynastynakazuje,bysubdiakoni,diakoni,prezbiterzy[353] od
swychprawnychżonniebyliodłączani.zwyczajtenuGrekówzaisteprze-
ważył, lecz sobór generalny przepisał go źle całemuKościołowi, wbrew
zwyczajowiŁacinników.SłuszniewięcSergiuszodrzuciłwaszekanony.

Wkanonie36postanawiacie,żetronKonstantynopolskiotrzymujeprzy-
wilejerównezeStolicąapostolskąimabyćwyżejstawianyniżstolicaalek-
sandryjska,antiocheńskaiJerozolimska.Wiecie,żeprzeciwtemukanonowi
niegdyśwalczyłświętyPapieżleon.achociażrozumniewalczono,następni
PapieżerzymscyniechcielisprzeciwiaćsiętejKonstantynopolskiejdumie
ipróżności.

Wkanonie62przykazujeciewewszystkiedniczterdziestnicy,pozasobo-
tąiniedzielą,niekonsekrowaćżadnychhostii,leczjakunaswWielkiPiątek,
składaćofiaręuprzedniouświęconych.PrzykazujcietowaszymGrekom,jeśli
chcecie,Biskupbowiemrzymskiniezatwierdziłbytegopostanowieniana
całyKościół.

Już zaś kanon 55 niewymaga żadnego naszego odparcia, bo jest sam
wsobieniedorzecznyijawniekrzywdzącydlaKościołarzymskiego.Posłu-
chajmygo:Po nie waż po ję li śmy, że w mie ście Rzy mian, w świę te dni Czter -
dziest ni cy, w je go so bo ty po ści się, wbrew prze ka za ne mu zwy cza jo wi ko ściel -
ne mu, zda ło się świę te mu sy no do wi, by w Ko ście le Rzy mian, je śli znaj dzie się
ktoś w so bo tę po szczą cy, du chow ny był zło żo ny, świec ki wy klę ty. czywydaje
cisię,żekanontenprzezktóregośrzymskiegoPapieżazostaniezatwierdzo-
ny?nigdyzaistewżyciu.

aco67?Patrz,byniebyłdozatwierdzenia.Mówią:Pi smo Świę te na ka zu je
nam, by śmy po wstrzy ma li się od krwi i du szo ne go. (Dz15,20i29). Słusz nie więc
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po tę pia my tych, któ rzy krew ja kie go kol wiek zwie rzę cia ja kimś spo so bem przy -
pra wia ją i tak spo ży wa ją. czymogłabyćwiększanieznajomośćPism,niż
uważać,żeowoprzykazanieapostolskieażdotychczasówprzetrwało?oile
prawdziwiejŁacinnicydekretJerozolimski,nailedotyczyłkrwiiduszonego,
wyjaśniali,żenakrótkitylkoczastrwał,dopókizwyczajŻydówiPogansię
zrastał,dopókiKościółzpewnymzaszczytemSynagoginiepogrzebał.

PreczwięczGracjaneminiechSzóstemu[354] Soborowikanonyspod
Kopułyprzydziela.innocentyzaśDekret Gracjanawniósłdlatego,dlaczego
byłprzytoczonyprzezGracjana;coiŚwiętemuTomaszowi,atakżeinnym
mężomniekiedysięzdarzyło,żeufniwstarannośćGracjanaprzytaczająroz-
działyDekretuzezmyślonymipisarzamioraztytułami.zdarzyłosiętotakże
GrzegorzowiiX,którywtytuledrugim:De Con sti tu tio ne, (cic,De cre ta les,
księgapierwsza,tytułdrugi,rozdział5:Ne in ni ta ris; a.friedberg2[1955]8),
przytoczyłCom men ta ria in Pro ver bia pod imieniemhieronima, które na
pewnohieronimaniesą.

Tenzaśrozdział,któryinnocentyprzytacza,jestwDystynkcji32,roz-
dział7:Si qu is eorum, (cic,De cre tum, częśćpierwsza;a.friedberg1[1955]
119-120),podimieniemSzóstegoSoboru.Żezaśhadrianprzyjąłkanonyspod
Kopuły,takbardzoobcejestprawdzie,iżnicniemożebyćprawdziebardziej
przeciwne.SłowatebowiemznajdująsięwliścieTarazjuszadohadriana,
anie,jakGracjansądziłprzezzatarciepamięci,wliściehadrianadoTarazju-
sza.Tarazjuszwięcjeprzyjął,aniehadrian,jakwidaćwczynnościdrugiej
itrzeciejSiódmegoSoboru.hadrianmianowicieprzytaczasłowaTarazjusza,
byKonstantynopolanprzebićichwłasnymmieczem.Powiada:Je śli bo wiem
wy zna je cie, że te ka no ny są Bo że i pra wo moc ne, w ka no nie zaś 82 zga dza cie
się, że ob raz Chry stu sa po wi nien być czczo ny, dla cze go te raz wal czy cie
przeciw ko Świę tym ob ra zom?

JeżelizaśSiódmySobórużywajednegokanonu,byświadectwemsamych
Grekówudowodnić,iżobrazywinnybyćczczone,czystądjakieśuzasadnie-
niewynika,żebyzatwierdziłtakżepozostałekanony?JakbycałegoMenan-
dra,arataalboepimenidesazatwierdziłPaweł,ponieważkiedyśposłużyłsię
ichświadectwami.aitesłowa,któreprzytoczyliśmyzSiódmegoSoboru,nie
sąsamegoSoboru,leczTarazjusza,biskupaPiotraiepifaniusza.Którychroz-
ważaćniebyłowtedyaniczasu,anizamiaru.niechodziłobowiemwówczas
oto,czysynodpodKopułąmabyćzatwierdzony,leczczyobrazymająbyć
czczone.Dlatego comimochodem i bez zamiaru przez prywatnych ludzi
mówionebyłonaSoborze,bynierodziłysięnowespory,tomądrzeprzez
ojcówzostałoprzemilczane;tymbardziej,żewgłównejsprawie,októrątam
sięspórtoczył,chętnieposługiwanosiępowagąsynodupodKopułą.

Byśmyniezdawalisiętegozmyślać,trzebaposłużyćsięMikołajemjako
autorem,którywliściedocesarzaMichała,gdydlaprzekonaniaojakiejś
sprawie,tegosynodupodKopułą[355] którymśkanonemchciałsięposłużyć,
prawiwtensposób: Wia do mo, iż prze wi du ją co sy nod Kon stan ty no pol ski zaka -
zał te go szó stym roz dzia łem swo ich ka no nów. Cze go jed nak nie ma u nas, tylko
mó wi się, po sia da ne jest przez was. Lecz wie my, po ucze ni do ku men ta mi 
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apo stol ski mi, że uży wa się na wet wy po wie dzi Po gan, a tym bar dziej Chrze ści -
jan, i wbrew tym, za któ rych ani ży ciem nie po stę pu je my, ani ich błęd ne go
myśle nia nie na śla du je my. Wresz cie Apo stoł Pa weł z ksiąg Po gan coś nie coś
za mie ścił w swo ich pi smach. Czy dla te go na le ży przy jąć rów nież wszyst ko, 
co wraz z tym zo sta ło po wie dzia ne? DotądMikołaj.

awięcjeśliinnocenty,alboSiódmySobór,alboMikołaj,alboSobórflo-
rencki,niewłaściwieużywająpowagitychkanonów,zatwierdzającjedenalbo
teżdrugi,niezatwierdzilipozostałych.chociażbyojcowieSoboruflorenc-
kiegoprzytoczyli te 102kanony, całkiemuchodzimejuwagi, boo czym
wczynnościpiątejjestmowa,toniezSynodu,gdzietekanonywydanezosta-
łyzaJustyniana,leczzSzóstegoSoboruPowszechnegozaKonstantyna,jego
ojca,jestzaczerpnięte,jakwidaćzczynnościsiedemnastejtegożSzóstego
Soboru.aleponieważitenSobórodprawionyzostałpodKopułą,mianowicie
wkrólewskimpałacu,tocoonimsięmówi,błędniewierzono,iżnależydo
kanonówspodKopuły.

Powagaichdlategoprzeznaszostałaobalona,byktośzwiedzionyfałszy-
wymbłędemnieprzeciwstawiałichprawdziwymiprawomocnymsoborom.
Widzęzaś,żemożnawątpić,dlaczegowśródpozostałychkanonów,przeciw-
nychKościołowirzymskiemu,niezapisaliśmyteż82,gdziezakazanejest,by
odtądchrystusmalowanybyłwpostacibaranka.leczniechciałemtychpra-
widełspodKopułynieprzyjaźnienapadać.Przeczęwięc,byw82kanonie,
zgodniezprawdziwymodczytemcośtakiegobyłozakazane.raczejwnim
oweczcigodnemalowidło,naktórymbaranekpalcemPoprzednikajestwska-
zywanyiprzyjętejestiodtądnakazujesięjewKościelezachować.Możnato
wywnioskowaćzlistuhadrianadoTarazjusza,SiódmySobór,czynnośćdruga,
orazzczynnościczwartejtegożSiódmegoSoboru.okanonachprzetospod
Kopuły,orazoszóstymuzasadnieniu,dotąd.

(Siód me roz wią zu je się). Wsiódmymzaśuzasadnieniuoskarżyćnależy
zażartyspórPighiusa,który,bybronićpoglądu,jakirazprzybrał,ciąglepró-
żnymiprzypuszczeniamiosłabiasoborypostanowieniemKościołaprzyjęte.
Tylemożeusiłowaniesporu,gdzieraz[356] zawrzało,oraztwardyupór.

DomniejednakwtymmiejscunienależywalczyćoSzóstySobór,skąd
wynurzyłsięspór.zwołałgoagaton,azatwierdziłleonii,pochwaliłBeda
wksiędzeDe tem po rum ra tio ne, rozdział65iinnikatolicyponim,przyjąłgo
Sobórflorenckinasesjipiątej.eugeniusziVczciwdekrecieozjednoczeniu
zJakobitami.innidlaSzóstegoiSiódmegoSoboruniechwydadząapologię,
jeżeliimstarannośćfranciszkaTorresajeszczeniewystarczy.Mybowiem
głosimypowagęsoborówwdogmaciewiaryorazpostanowieniachkoniecz-
nychdozbawieniawiernych.Wosądzieiładziedziejówniegłosimy.aczasu
itruduniemarnujemynato,comało,albowcale,zpewnościąnasniedotyczy.

(Ósmemu uza sad nie niu od po wia da się). na ósme więc uzasadnienie
KajetanwdziełkuDe auc to ri ta te Pa pae et con ci lii, rozdział8,odpowiada,
że Sobór Konstancjański, w czasie w którym wydał ten dekret, nie był
powszechny ipełny.Byłowtedy rozdarciewKościeleza trzechPapieży:
JanaXXiii,GrzegorzaXiiiBenedyktaXiii.Stądtwierdzić,żewtymczasie
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ówsobórbyłgeneralny,niczyminnymniejest,niżprzywoływaćdawneroz-
darcieipotępiaćinnych,którzyszlizaBenedyktemiGrzegorzem.cojednak
byłoijestzawszedwuznaczne.

ajeżelizarzucisz,żeMarcinVnaostatniejsesjizatwierdziłwszystkie
dekrety,ikażdyzosobna,wmateriiwiary,którewcześniejwyszłyzSoboru
Konstancjańskiego,odpowiadatensamKajetan,żetowłaściwienależydo
wiary,ijakodekretwiaryprzezMarcinajestzatwierdzone,coprzeciwkobłęd-
nowiercomzostałookreślone,jakstałosięna8,15i21sesji.ŻezaśMarcinV
to tylkozatwierdza,widaćnajpierw,ponieważzatwierdzenie todokonane
zostałonaprośbęposłakrólaPolski,którytylkotegożądał,byzatwierdzone
zostałyczynnościnaSoborzeprzeciwkobłędnowiercom.

Widaćtakże,ponieważMarcinmówi,żezatwierdzawszystkodokonane
taksoborowo,anieinaczej,aniinnymsposobem.zakładałbowiemcośnie
soborowodokonanego.Bonatejczwartejipiątejsesji,jakprzypominasam
Kajetan,niezaszłażadnarozprawa,albojakieśrozpatrzenie,anadtoniezo-
staliwybraniuczenimężowiedozbadaniaiopracowaniatego,cownauce
wiarybyłodoustanowienia;lecztozastrzeżonepotemprzezSo- [357] bór
zostałonasesjiszóstej.Takjeśliktośprzekazanenasesjiczwartejstarannie
zbada,znajdzie,żeniematopostacidekretu,którymmianowiciealbowierni
bylibyzobowiązani,alboprzeciwniemyślącywyklęci.Widaćwreszciezpi-
smaMarcinaV,wktórymwyraźniepotępionesąbłędyJanaWiklifa,Janahusa
ihieronimazPragi,bezwzmiankiotejsprawie,czysobórjestnadpapieżem.
leczponieważcozSoboruKonstancjańskiegozwykłosiępodawaćwwątpli-
wość,przepiękniewyjaśnionejestprzezuczniówŚwiętegoTomasza,zwłasz-
cza przez Kajetana, męża w naszej rodzinie najwybitniejszego, my o tej
sprawieżadnegoponadtosłowaniepowiemy.oósmymprzetouzasadnieniu
tyle.(WkomentarzudoSum ma The olo gi ca św. To ma sza z Akwi nu, częśćii-ii,
artykuł10;orazwApo lo gia, rozdział11;iwOra tio de sy no do rum dif fe ren tia,
wygłoszonejnaSoborzelaterańskim).

(Dzie wią te roz wi kłu je się). Wdziewiątymzaśdziwięsięwistocieślepocie
tych,którzychcąbronićsoboruBazylejskiego,gdyjawnejest,żeon,chociaż
napoczątkuzazgodąeugeniuszaiVsięzebrał,potemjednakzostałprzezeń
przeniesionynajpierwdoferrary,potemdoflorencji,gdzieBazylejskieusiło-
wania zostały publiczną powagą Kościoła zgniecione. Bo i zjednoczenie
ormianiGrekówzgodąluduchrześcijańskiegozatwierdzone,nienasoborze
Bazylejskim, lecznaflorenckimdokonanezostało. ieugeniuszaKościół
nawetpoowymBazylejskimwyrokuzłożenia,miałzaprawdziwegoPapieża,
tymzaśfeliksem,wybranymnasynodzie,wzgardził.

czegowięctyczyupartetrzymaniesięsoboruBazylejskiego?czegosprzy-
janiebłędnowiercom,którzyspierająsię,żesoboroweosądybłędnowierców
sąpozbawionemocy,ponieważsobórBazylejskitytułembłędnowierstwatych
potępił,którzynawetterazuznawanisązakatolików?Ktotegonierozumie,
tenwydajesię,niczegowogóleniezrozumie.Dlategoniewątpię,żeobecnie
jestwielkimgrzechemchciećstaćzasoboremBazylejskim,ponieważoworoz-
darcie,jużwygaszone,nieinnymraczejsposobemmożnananowozapalić.
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iMikołajVotwarciesądzi,żeówfeliks,niebyłprawdziwymPasterzem
Kościoła,lecztakzwanym.iniezwieprawdziwymsoboremigeneralnym,
leczzgromadzonympodnazwąsoborugeneralnego.eugeniuszazaśnazywa
zaszczytnieszczęsnejpamięcipoprzednikiemswoim.Wtensposóbwpismach
swoichzatwierdzatylkonadaniabeneficjów,takzwykłybrzmiećoneiinne
tegorodzaju,bogdybybyłynieważne,ludpozmianiepas- [358] terzy,albo
urzędników,doznałbywielkiejkrzywdy.

aponadtoleonXnaSoborzelaterańskim,sesja11,określa,żesobór
Bazylejskiniebyłprawomocnieodprawiony.ipotem,gdychodziłoojakąś
sankcjęwydanąprzezsobórBazylejski,powiada:Jak Le on to, co na dru gim
sy no dzie Efe skim zu chwa le po czy nio no wbrew spra wie dli wo ści i wie rze ka to -
lic kiej, po tem na Chal ce doń skim So bo rze ka zał od wo łać, tak my od od wo łania
tak nie go dzi wej sank cji nie mo że my dać się od cią gnąć, za cho wu jąc su mie nie
i ho nor Ko ścio ła, po nie waż to wszyst ko po prze nie sie niu te goż so bo ru Ba zy -
lej skie go, do ko na nym przez szczę snej pa mię ci Pa pie ża Eu ge niu sza IV, po przed -
ni ka na sze go, przez Ba zy lej ski so bo rek, a ra czej schadz kę, zo sta ło do ko na ne 
i dla te go nie mo gło mieć żad nej mo cy. Po nie waż też jaw nie wia do mo, nie tylko
ze świa dec twa Pi sma Świę te go, wy po wie dzi świę tych oj ców i de kre tów in nych
Pa pie ży Rzym skich, lecz na wet wła sne go przy zna nia ty chże so bo rów, że tyl ko
Rzym ski Pa pież, ja ko ma ją cy wła dzę nad wszyst ki mi so bo ra mi, ma peł ne prawo
i moc so bo ry zwo ły wać, prze no sić i roz wią zy wać. DotądSobórlaterański.
Dowodzizaśtego,copowiedział,wielomaświadectwamiiprzykładami,które
myopuszczamy,byniebyłozadługo.

leczodwołalisiędoktorzyParyscyodSoborulaterańskiegoiodwołanie
krążypodimieniemakademii.czyjeonobyło,jatunierozprawiam:tododaję,
żekrążyniebezzgorszeniainieszczęściaKościoła.JestklątwaPiusaiina
tych, którzy odwołaliby się do przyszłego soboru. i bez powodówPiusa,
którychwielepodałwswychpismach,jasnejest,żetasprawastanowiwspar-
cie wszystkich błędnowierców i otwarcie bardzo nawet wielkiego okna
naszkodękościelnegoposłuszeństwa,orazzgubęprawdziwejpobożności.
aleotymnietujestmiejscerozprawiać.

zarzuciszzaiste,żeto,copostanowionezostałonadrugiejsesjisoboruBa-
zylejskiego,postanowionezostałoprzezprawowitysobór,jakwynikazpisma
eugeniusza,któreczytanebyłona16sesjitegożsoboru.leczmynatozagad-
nieniekrótkoodpowiadamy,żeeugeniuszniezatwierdziłwydanychdekre-
tów,lecztylkożesobórgeneralnyBazylejskiodczasuswegorozpoczęcia
prawniebyłprowadzony.na- [359] stępniesobórnadrugiejsesjiniebyłpeł-
ny,ponieważwiększaczęśćbiskupówbyłanieobecna,astądobecnychbyło
bardzomało.Dlategobyłzaistegeneralnywrozpoczęciu,leczjeszczeniebył
prawdziwieidoskonalegeneralnywsamejrzeczy.

Pozatymlegatprzystąpiłdowydawaniatychdekretówbezzlecenia,jak
widaćzpismaeugeniuszadoJuliana.Dodaj,żegdyzawszepoważnaitrudna
byłarozprawamiędzykatolikami,kiedyjednimówili,żePapieżjestnadsobo-
rem,drudzytwierdziliprzeciwnie,żesobórjestnadPapieżem,to,cobyłowąt-
pliwe,ustalonobezżadnegodociekania,żadnegouprzedniegosprawdzenia.
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Dlategoniebyłodekretuwiary,leczprostejakieśwspomnienietejdoktryny,
którazostałaprzekazananaSoborzeKonstancjańskim.cowidzącojcowie
tegosoboruznowunasesji33tęsamąrzeczinaczejopracowali,określając,
żetoodtądmabyćprzyjmowanejakodekretywiary.leczwtedywszelkawła-
dzalegatówbyłaunieważniona,asobórprzeniesionydoflorencji.Dlatego
nicdziwnego,żebrzydkoidziecinniezbłądził,tychpotępiającjakobłędno-
wierców,którzyterazbezspornieuważanisązawiernych.

(Dzie sią te roz wią zu je się). nadziesiątezaśuzasadnienieodpowiedźjest
bardzołatwa,żesynodyplenarneniezatwierdzoneprzezPapieża,naprawiane
sąprzez inne,prawomocne i zatwierdzone.aże synodplenarny,powagą
Papieżauprawomocniony,przezinnypóźniejsiępoprawia,niejedenzaiste
przykładmożnapodać.

Boitegorodzajusynodówaugustynnieobala,leczbroni,tejżeksięgiroz-
działemczwartym.chociażaugustynniewydajesięmówićonaprawiewiary,
leczonaprawiepraw,któremianowicieodnosząsiędorzeczydokonanych,
alboktóredokonanebyćmają,powiada: Te wcze śniej sze sy no dy ple nar ne na -
pra wia ne są przez póź niej sze, gdy otwie ra się ja kimś do świad cze niem rze czy
to, co by ło za mknię te. Toniemożebyćodniesionedoprawdywiary,którejnie
poznajesiędoświadczeniamirzeczy.nicwięcnieprzeszkadza,byniektóre
prawa,wktórychsynodymogąsięmylićprzeznieroztropność,zostałynapra-
wioneprzezpóźniejszesynody.izydorowizaśteżztegosięodpowiada.nie
musimybowiemrozwijaćkażdegozosobna.

Na je de na ste powiedzieliśmywielokrotnie,żesoborypełnei[360] dosko-
nałepowagągłowysątymi,któremyuznajemyzawolneodbłędu.ajeżeli
Papieżjestpewnymsędziąwsprawiewiary,nienapróżnosoborysązwoły-
wane. najpierw bowiem, jak w poprzednim rozdziale byliśmy pouczani,
rzymskiPapieżmaokreślaćsporycodowiarynielekkomyślnieinierozsąd-
nie,leczrozważnieimądrze,wzywającmianowicieradców,bardziejalbo
mniejlicznych,zgodniezpowagąrzeczy,októrejsięrozprawia.

ojcowiesoboruwspierająbowiemwiaręinaukęPapieża.Stądnasoborze
Jerozolimskim,gdypowstaławielkarozprawa,aPiotrpowiedziałswojezda-
nie,niepodparteżadnymświadectwemPismaŚwiętego,Jakubjeudowodnił,
dodanymimianowicieświadectwamiproroków.Dorzuciłteż,jakbyzeswego,
najbardziejkonieczneprawo,opowstrzymaniusięodofiarowanegobożkom,
nierządzie,duszonymikrwi.TakbowiemBożatroskawylewasięnaKościół,
żegłówneczłonki,chociażsameodgłowyzależą,głowęchroniąiwspierają.

Sobórczyniteżwiarębardziejgodnąuznanialudowi,zpowodunajmil-
szychświadectwisądówwielu.Boiprawa,którewspólnązgodąszlachtysą
uchwalaneiwydawaneludchętniejprzyjmuje,niżgdybybyłyprzezsamego
królawydane.DlategoBedawLi ber re trac ta tio num doDziejówapostolskich
mądrzezaisteprzypomniał,żePawełporównałzinnymiapostołamiewan-
gelię,którągłosiłpoganom,umiejętnienasoborzebadając,czypoprawnie
nauczaoustąpieniuprzepisówprawaMojżeszowego.Powiada:Nie że sam
coś o tym wąt pił, lecz aby du sze wąt pią cych Apo stol ską po wa gą so bo ru zostały
umoc nio ne.

275PowagaSoborów



276 KsięgaV

Grzegorzzaśmówiłosynodachprowincjalnych,którewsprawiewiaryni-
czegoniemogłyosiągnąć,jeżeliniebyłyumocnionepowagąPapieża.Tamtych
Grzegorzdoświadczył,tychniedoświadczył.chociażwowymczasiepotrze-
baSoborunicejskiegoniebyłajeszczewystarczającozbadana.

(Ostat nie [dwu na ste] roz wią zu je się). oostatnimuzasadnieniutrudnojest
mówić.Wiem,coTeologowiesądzązazwyczaj.Tojednakwolnoprawdziwie
powiedzieć,żeówrzymskisynodMikołajamówiłowieleprzystępniejdo
myśleniawiernych.PosłuchajmynajpierwsłówSynodu,potemocenimy,czy
sąprawdziwe,czybłędne.Berengariuszmówi:«Wyznaję,żenietylkosakra-
[361] ment,leczrównieżprawdziweciałochrystusarękamikapłanówjest
dotykane,łamaneizębamiwiernychścierane.»Toformawyznania,przepisa-
naprzezsynodBerengariuszowi.Gdziejednozdwojgamożebyćwątpliwe:
czyprawdziwiesięmówi,żeciałochrystusazracjipostacisakramentalnych
jestdotykaneiłamane.Drugieniemożebyćwątpliwe,żesamwsobiechry-
stusprzezkapłanówniejestdotykany,aniłamany.

ainnimożepowiedzą,każdywedługswegopoglądu,myzaśwtymzaiste
czasieiwtymzagadnieniupójdziemyraczejzaTomaszemWaldensem,który
wksiędzeDe Sacramentalibus doctrina, tytułczwarty,rozdział42,uczy,że
tegorodzajuformułysąnajprawdziwszeibyłyrównieżniegdyśprzezojców
używane. Przytacza tu Dionizego rozdział trzeci księgi De ec c le sia sti ca
Hierar chia. Przytaczarównieżhomilię83złotoustego In Mat tha eum. Przy-
toczyłzaśwpoprzednimrozdzialetakżePaschazjusza,wksiędzeDe cor po re
et san guine Chri sti. 

Wiernizaiste,gdypostacisakramentalnezobaczyli,świadczą,żewidzieli
chrystusa,askoroichdotknęli,żedotknęlijegosamego.conapewnojest
wielkimdowodem,dlaczegowierzymy,iżtakjest.Powiesz:bierzesztood
wiernego ludu. Bałem się, byś nie powiedział, że od stręczycieli. Prości
chrześcijaniewtensposóbmówią.Dobrzezaistemówisz.Bowzagadnieniu
wiaryzdrowyrozsądekwiernychniebłahąsprawiawiarę.Pytambowiem
ciebie,kiedyrozprawiamymiędzysobąosprawachwiarychrześcijańskiej,
anieotwierdzeniachfilozofii,czyraczejszukaćnależy,comyśląfilozofo-
wieipoganie,czycoludziewychowaniwchrześcijańskiejnauceiwierze.
zwłaszczagdyz tymzdaniemzgadzająsię teżdawniojcowie, jak trochę
wcześniejwykazano.

Prócztego,przezruchpostacisakramentalnych,cowśródbardziejuczo-
nychniemaluzgodniono,chrystustakże,przynajmniejprzezprzypadłość,lecz
jednaksięporusza:nicwięcnieprzeszkadza,żewidzącidotykającpostaci,
ciałochrystusawidzisięidotyka.Boisamasubstancjazmysłowa,tylkoprzez
przypadłościmożebyćpoznana.Dotegogdymieszasiępostacichlebaiwina,
Kościółwyznaje,żedokonujesięzmieszanieciała ikrwiPana:więcgdy
widziane i dotykane sąpostaci,widziane i dotykane jest ciałochrystusa.
Pocowięcej?Takjestemprzekonany,takmyślę,żeciałochrystusanamiej-
scechlebatakwe- [362] szło,żepozatym,cosprzeciwiasięwierzetego
sakramentu,przypisujesobiewszystko,couprzednioprzypisywałsobiechleb,
zewzględunaprzypadłości.



inaczejten,ktospożywałbypostacichleba,niespożywałbyciałachrystu-
sa,atenniepiłbykrwi,ktopoiłbysiępostaciąwina.anapisanejest:Bierz cie
i jedz cie, to jest cia ło mo je (Mt26,26).iznowu:Kto po ży wa cia ło mo je i pi je
krew mo ją... (J6,55).iznów:Kto bo wiem je i pi je nie god nie, sąd so bie je 
i pije, nie bio rąc pod roz wa gę cia ła Pań skie go (1Kor11,29).ajeżeliciało
chrystusajestwSakramenciespożywane,zpewnościąjestłamaneizębami
wiernychścierane.Jednoidrugiebowiemjestzłączoneiwłasnetemupokar-
mowi,któryspożywamy.aco,żeprzezŁukasza,jeślibierzesiępoduwagę
językGrecki,Panmówi:bierz cie, to jest cia ło mo je, któ re się za was ła mie
(Łk22,19)?iniepowinienbyćnamzarzucanyŚwiętyTomasz,In IV Sen ten -
tia rum, skorowSu mie Teo lo gicz nej, częśćtrzecia,zagadnienie77,artykuł7,
dotrzeciego,jestgłównymautoremtegonaszegozdania;któregoktóżnie
przedłożynadsześciusetoekolampadów?

oostatnimwięcuzasadnieniudośćpowiedzieliśmy,wystarczającoprzeto
omówiliśmyczwarteźródło.Przejdźmykolejnodonastępnego.

(Pią tej Księ gi ko niec.)
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[363] O POWADzE KOŚCIOŁA RzymsKIEGO,
KTÓraJeSTnaPiĄTyMMieJScU

Księ ga szó sta

RozdziałI,

gdzieprzedłożonesąuzasadnienia,którymipowagategoźródła
jestzwalczana

Wpadamydotegoźródła,które,długoiszerokorozpościerającesię,teolo-
gowiezwłaszczamłodsizwykliobszernieomawiać,dlategożenietylko

władzaipowagaStolicyapostolskiej,lecztakżewszystkawogólemocizdol-
ność,chociażzawszeprzezbłędnowiercówbyłanapadana,toowielebardziej
wtymczasienękanajestprzezluteranów,którychzaciętawrogośćiniena-
wiśćwobecrzymskiegoKościołajestwieczna.

leczniebędęśledziłniekończącychsięzagadnieńowładzyrzymskiego
Papieża;zobaczmytylkopowagędogmatów.niechcęzaśpostępowaćbez-
ładnie,abyśmywtejrozprawietorozwinęli,czegosięszuka.Dlategonajpierw
wyłożymyuzasadnieniatych,którzyzwalczajątoźródło;potemzKościołem
Katolickimzachowamymocipowagęźródła;wreszcieodeprzemyuzasadnie-
niaprzeciwników.Jeślizadługabędzietamowa,porównanazwielkościąuży-
teczności,możenawetzakrótkasięwyda.Którzywięctoźródłonadalobalają,
czyniąto,jakimsięwydaje,tymiuzasadnieniami.

Pierw sze uza sad nie nie. najpierwJanXXiipublicznienauczał,żedusze
sprawiedliwychniewidząBogaażdodniasądu,izastrzegł,bywParyżunikt
niedostąpiłstopniazteologii,jeżeliwcześniejtegopogląduniepoprzysię-
gnie.awięcPapież,inawetStolicaapostolska,możewwierzebłądzić.

Dru gie uza sad nie nie. Podrugie:celestyniiiokreślił,żegdyjednozmał-
żonkówpopadawbłędnowierstwo,małżeństworozwiązujesię,jakwidaćDe
[364] di vor tiis, rozdział 7: Qu an to. (cic, De cre ta les Gre go rii IX, księga
czwarta, tytuł 19;a. friedberg 2[1955]722-723). co potwierdza henryk
zSuzy,żedekretcelestynaongiśbyłwCor pus Iu ris Ca no ni ci. zbłądziłwięc
wwierzecelestyn,gdyżokreślenietojestprzeciwneewangelii.

Trze cie uza sad nie nie. Potrzecie:aleksanderiiiDe spon sa du orum, roz-
dział3:Li cet, (cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgaczwarta, tytuł4;a.fried-
berg2[1955]680-681), twierdzi,żejacyśjegopoprzednicysądzili,iżjeśli
pozawarciumałżeństwasłowamiteraźniejszymi,niedopełnionymjednak,
inne nowe małżeństwo zostanie dopełnione, pierwsze rozwiązuje się,
adrugiejestważne.Tenzaśbłądbezwątpieniajestoczywistywwierze
iobyczajach.

Czwar te uza sad nie nie. Poczwarte,tenżealeksanderiii,rozdział10:Cum
es ses, De te sta men tis, (cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgatrzecia, tytuł26;
a. friedberg 2[1955]541), określa, że obce jest ogólnemu zwyczajowi



Kościoła,Bożemuprawuipostanowieniomświętychojców,bytestamentybyły
całkiemunieważnione,jeśliniesąumocnionepodpisempięciulubsiedmiu
świadków.Wiadomozaś,żeprawocywilne,któretegorodzajumniejuroczyste
testamentyunieważnia,dzisiajprzezludziKościołajestpochwalane.Błądzi
więcwwierzealeksander,jakoten,ktogłosi,żejakieśprawojestprzeciwne
Bożemu,którewsamejrzeczyprzeciwneniejest.

Pią te uza sad nie nie. Popiąte:innocentyiwEpi sto la ad Ru fum et Eu se bium,
rozdział1:Qui vi du as, (zobacz:cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja
26,rozdział3,orazczęśćdruga,causa28,zagadnienie1,rozdział1;a.fried-
berg1[1955]96-97,1079),powiada:wzię li za żo ny, wie my, że do naj wy ższe go
ka płań stwa do szło. Wszy scy wie dzą, że to jest wbrew przy ka za niom pra wa, po -
nie waż Mo jżesz wo ła, niech ka płan poj mu je za żo nę dzie wi cę; te mu przy ka za -
niu, na Bo żej po wa dze opar te mu, żad na obro na się nie prze ciw sta wia, tyl ko
zwy czaj wasz, któ ry po cho dzi z nie wie dzy. ainnocentyiii,rozdział:Per ve ne -
ra bi lem, Qui fi lii sint le gi ti mi, (cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgaczwarta,
tytuł17,rozdział13;a.friedberg2[1955]714-716),gdyprzytoczyłjakieśpra-
wozKsię gi Po wtó rzo ne go Pra wa, rzecze:Za iste, po nie waż Deu te ro no mium
tłu ma czy się Po wtó rzo ne Pra wo, moc sa me go wy ra zu do wo dzi, że co tam 
się sta no wi, w No wym Przy mie rzu po win no być za cho wa ne. Tymczasem,
żepostanowieniaStaregoPrawapowinnybyćprzeznaszachowane,sprzeci-
wiasięnawetPismuŚwiętemu,nietylkoSoborowiflorenckiemu.

Szó ste uza sad nie nie. Poszóste:MikołajiiiwExtra va gan tes, Exiit qui seminat,
De ver bo rum si gni fi ca tio ne, (cic,Se xtus de cre ta lium, księgapiąta,tytuł12,
rozdział3;a.friedberg2[1955]1109-1121), stanowi,żechrystusPansłowem
iczynemuczyłzrzeczeniasięwłasnościwszystkichrzeczy,takwszczególno-
ści,jakwogólności.JanXXiipoucza,żetojestbłędne,wExtra va gan tes, Cum
in ter non nul los. (cic, Extra va gan tes Io an nis XXII, tytuł 14, rozdział 4;
a.friedberg2[1955]1229-1230).

[365] Siód me uza sad nie nie. Posiódme:MikołajnapytaniaBułgarów,
jakprzytoczonow:De con se cra tio ne, Dystynkcja4,rozdział24:A qu odam
Iudaeo, określa,żejeśliwimięchrystusaktośjestochrzczony,niemusibyć
ponowniechrzczony.PrzeciwieństwotegookreślaPapieżPelagiuszwEpi sto -
la ad Gau den tium epi sco pum; przytaczasięwtejsamejDystynkcji,rozdział
82:Mul ti orazrozdział30:Si re ve ra, któretoobarozdziałyzaczerpniętesą
ztegosamegolistu.zgadzasięzPelagiuszemiPapieżzachariasz,rozdział
83:In Sy no do, wtejsamejDystynkcji. (cic,De cre tum, częśćtrzecia;a.fried-
berg1[1955]1368,1370,1389-1390),WięcalboMikołaj,alboPelagiuszbłęd-
niepostanowiłozagadnieniuwiary.

Ósme uza sad nie nie. Poósme:ŚwiętyGrzegorzwpewnymliściedoarcy-
biskupacanterburyaugustyna,równieżGrzegorziiiwliściedobiskupaBo-
nifacego,powagąapostolskiegoirzymskiegoKościołaorzekli, iżgdyby
niewiastazapadłanajakąśchorobęiniemogłaoddawaćpowinnościswemu
mężowi,mążmianowiciemożepojąćinnążonę,natejjednakzasadzie,bynie
odbierałpierwszejmałżoncewsparciazasiłku.Żezaśmążodżony,która
skutkiemchorobypowinnościoddaćniejestzdolna,mógłbyodejśćiprzejść
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dodrugichzaślubin,przeciwnejestnauceewangeliiiapostolskiej,jakpowie-
działGracjan32,zagadnienie7,(rozdział27:cic,De cre tum, częśćdruga,
causa32;a.friedberg1[1955]1147).

Dzie wią te uza sad nie nie. Po dziewiąte:Gelazy przeciwkoeutychesowi
inestoriuszowiokreśla,żewSakramencieołtarza,nawetpodokonaniukonse-
kracji,pozostajesubstancjachlebaiwina.To,coobcejestwierzekatolickiej.

Dzie sią te uza sad nie nie. Podziesiąte:rzymscyPapieżeczęstobłędniewy-
kładaliPismoŚwięte.Bowiem,bympominąłteurywki,któreKajetanprzed-
kładawostatnimzagadnieniuOpu scu lum 27 qu aestio num, zpewnościąPapież
GelazyzSynodem70biskupów,aprzytoczonepodimieniemPelagiusza,Dys-
tynkcja21,rozdział3:Qu amvis, orazanaklet,Dystynkcja22,rozdział2:
Sacro sanc ta, (cic,De cre tum, częśćpierwsza; A. Fried berg 1[1955]70oraz
73-75), dowodzą,żerzymskiKościółjestprzełożonynadpozostałymiową
wypowiedziąewangelicznąPanazbawiciela:Ty je steś Opo ka, a na tej opo ce
zbu du ję Ko ściół mój (Mt16,18).Wiadomo,żewielutakżeinnychPapieżyto
samomyślało.Żartemzaśwydajesię,chciećnagiąćświadectwoewangelicz-
nedotegoznaczenia.

WtensamrównieżsposóbwiększośćPapieży,abyudowodnić,żeważniejsze
sprawyKościołatrzebaodnosićdoStolicyrzymskiej,wyprowadzatozŁu-
kasza:Ja pro si łem za cie bie, Pio trze, aby nie usta ła wia ra two ja (Łk22,32).
cojakbardzojestniestosowne,mówią,iżchoćbyztegowypływa,żetamPan
tylkodoPiotra,anierównież[366] donastępcówmówił.Dodajebowiem:
A ty kiedyś nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich (Łk22,32).Gdybytesłowa
odnosiłysiędonastępców,mianowicierzymskichPapieży,trzebażebynaj-
pierwbyliodwróceni,bykiedyśnawróceniumacnialibraciswoich.

SkorowięcBiskupirzymscy błędniewyjaśniają PismoŚwięte,mogą
błądzićiwdogmaciewiarywbłądwprowadzać.Bozprawegopojmowania
PismaŚwiętegowyciągasiędogmatyprawdziwe,znieprawegozaśfałszywe.

Je de na ste uza sad nie nie. Pojedenaste:JeżeliStolicaapostolskaniemoże
błądzićwwierze,tojaknajbardziejzprzywilejuPiotra,Łk22,32:Ja pro si łem
za cie bie, Pio trze, aby nie usta ła wia ra two ja. awiaraPiotraustała,zgodnie
ztym,comówiambroży(Dystynkcja50,rozdział54:Fi de lior, zSer mo 47
de Fi de Pe tri; cic,De cre tum, częśćpierwsza;a.friedberg1[1955]198): Bar -
dziej wie rzą cy stał się Piotr, gdy opła kał, że utra cił wia rę. Tymwięcbardziej
pozostalinastępcymoglibłądzićwwierze.Jakzbłądziłnapewno Ana sta zy
(Dystynkcja 19, rozdział 9: Ana sta sius; cic, De cre tum, część pierwsza,
a. friedberg 1[1955]64). zbłądził również honoriusz, jak określono na
SzóstymSoborze(Konstantynopolskim),podczasczynności13oraz18.

Dwu na ste uza sad nie nie. Wkońcu:hieronimwEpi sto la ad Eva grium,
(cic, De cre tum, część pierwsza, Dystynkcja 93, rozdział 24: Le gi mus; 
a.friedberg1[1955]327-329), gdymuzarzucanozwyczajKościołarzym-
skiego,rzecze:Je śli szu ka się po wa gi, świat jest więk szy od mia sta. Gdzie kol -
wiek był by bi skup, czy w Rzy mie, czy w Kon stan ty no po lu, czy w Alek san drii,
tej sa mej jest za słu gi, te go sa me go jest i ka płań stwa. Po tę ga bo gactw i po kora
ubó stwa, nie czy ni bi sku pa wy ższym al bo ni ższym. Zresz tą wszy scy są na stęp -
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ca mi apo sto łów. Dla cze go więc przed kła dasz mi zwy czaj jed ne go Ko ścio ła?
dla cze go nie do sta tek, z któ re go zro dzi ła się py cha, do praw Ko ścio ła przy wra -
casz? Dotądhieronim.

aambrożywpierwszejksiędzeDe Sa cra men tis, rozdziałpierwszy,gdy
rzymskizwyczajsobieprzeciwstawiał,powiada:We wszyst kim pra gnę iść za
Ko ścio łem Rzym skim; lecz jed nak i my lu dzie ma my ro zum; prze to co gdzieś
po praw niej jest za cho wa ne i my po praw nie te go strze że my. Po stę pu je my za
tym apo sto łem Pio trem; co na to od po wie Ko ściół Rzym ski? Za iste au to rem
te go twier dze nia jest nam Piotr apo stoł, któ ry był ka pła nem Ko ścio ła Rzym -
skie go.

JeżelizaśhieronimiambrożyłatwoodrzucająustaleniaKościołarzymskie-
go,napewnoniemapowodu,byśmymielinaśladowaćprawidłoStolicyapo-
stolskiej,przepisanewobyczajach.Tymbardziej,żesynodpodKopułąwkano-
nie 55 twierdzi, że Kościół rzymski wbrew kościelnemu, tradycyjnemu
[367] zwyczajowi,pościwsobotyczterdziestnicy,ipoprawiatenzwyczajKościo-
łarzymskiego,któryzakorzeniłsięwbrew65spośródCa no nes Aposto lo rum.

Tymizwłaszczauzasadnieniaminiektórzyspierająsię,żetoźródłoniejest
mocne.Wierząbowiem,żeStolicaapostolskamożebłądzić,takżegdysądzi
ozagadnieniuwiary.WśródParyżanGersonialmainuważanisązagłównych
autorówtegopoglądu.idziezanimadrian:In IV Sen ten tia rum, obierzmo-
waniu,zagadnienieostatnie.aTomasz(netter)ValdensiszaistewDo ctri na le
an ti qu ita tum fi dei, księgadruga,rozdział19,wydajesięzanimpostępować,
chociażwksiędzeDe Sa cra men ta li bus do ctri na, 10,myślidaleceodmiennie.
Gracjan, Dystynkcja 19, rozdział 7: Hoc au tem in tel li gen dum est, także
wydajesięzgadzaćztympoglądem.iodniego,jaksięwydaje,niejestinny
kardynał Torquemada, księga czwarta, część druga, rozdział 16. chociaż
wksiędzedrugiej,rozdział109i110,przeciwnegozdaniabroniłidowodził.

erazmchętnie przyjmuje go, pisząc o liściehieronimadoDamazego:
De no mi ne hy po sta sis. alewksiędze:De ra tio ne ve rae the olo giae mówi,że
otwierająoknonazgubęprawdziwejpobożnościci,którzyuczą,iżrzymski
Papieżniemożebłądzić,ilekroćwypowiadasięoobyczajachlubwierze.Pod
tympodpisujesięluter,podnimWiklifici,atakżejaknajchętniejwszyscy
błędnowiercy.

RozdziałII,

wktórympodajesiępowód,dlaczegoStolicaApostolska
zajmujepiątemiejsce.

Tychwięcpoglądzakademiiteologicznychusunęizrobięto,jakufam,mo-
cąmoichdowodów,jeżelicałąduszązostanązbadane,usunąwszyzwadę

izawiść,przezktórewszelkisądzwykłślepnąć.
By zaśwyraźniej pojęto, jakwielki jest błąd tegopoglądu, pomyślmy

wduchu,żeluterjestjedyny,nakogoostrzymytennaszrylec.Bomnóstwo
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błądzącychniedajewsparciabłędowi.niechwięconbędziepierwszyijedy-
ny,któryośmieliłsiętwierdzić,żePapieżiKościółrzymskiwrozstrzyganiu
sporówwiarymożebłądzićwbrewewangelii.Jeżelinieudowodnię,żetojest
błędem,dowodamipewniejszyminiżKatolicydowodzą,żeistniejeczyściec,
albożeodpustypapieskieistniejąBoskąpowagą,tamojapowaga,[368] ja-
kabądźonajest,będzieuczytelnikówzagrożona.lepiejzaśtowykażę,jeżeli
dlaumocnieniasilnązasadątegoźródła,głębiejrzucępodwalinytejrzeczy.

lecznajpierwnależyjednakkrótkowyjaśnić,dlaczegotoźródłouczyni-
liśmypiątym.Będąbowiemmożejacyś,którymodpowiedniejszawydasię
kolejność,jeżelitoźródłowyprzedzipoprzednie,wktórymzawierasiępowa-
gaSoborów.oninawetjeżelizbaczająodplanu,widzęjednakzaczymidą;
mianowiciepousunięciupowagiStolicyapostolskiej,jakiekolwiekSobory
nietylkochwiejąsię,leczpadają;tymczasemStolicaapostolskasamaprzez
się,nawetbezSoborów,maswojąpowagę;przedniejszajestwięcpowaga
Kościołaapostolskiego,niżSoborów.naturanakazujerzeczom,zajmować
każdejswojemiejsce,takjakswojemiejscemakażdyżywioł,byziemiamiała
najniższe,wodajązalewała,wyżejeter,ogniomnajwyższybrzegbyłdany.
imkrótkoodpowiadamy,zewzględunaludzkiumysł,żemyczęstogardzimy
porządkiemnatury.Jestzaśdoludziprzystosowane,coarystotelesnieraz
przypomniał,bypostępowaliodbardziejznanychdomniejznanych.ztego
powodu,ponieważpowagaSoborówwielujestmilszaibardziejznana,nie
należysiędziwić,jeśliuprzedziliśmyporządeknatury.Pozatym,żeSobory
przedstawiająKościół,aodłączaćSoboryodKościołaKatolickiegoniedość
byłowporządku.Słuszniewięczrobiliśmy,żeSoborystykająsięzKościo-
łem.leczotymdotąd.zajmijmysiętym,cozostałopostanowione.

RozdziałIII

Zawieratrzywypowiedzi,zktórychwynika,żestałośćPiotrawwierze
przechodzitakżenanastępców.

chociażwiem,jakscholastycznapostaćrozprawianianiektórymjestznie-
nawidzona,leczniemuszęjednakwchodzićwinnysposóbrozważania,

pozatym,którypojąłem,żeiprzezwybitnychmężówjestwypróbowany,
aktórydoodparciawszystkichbłędówzawszeuznawałemzabardzoodpowiedni.
zpewnościąto,coaugustynwyłożyłwbrewprzeciwnikomKościoła,chociaż
iwynalezionejestbystrzejipowiedzianewnikliwiej,niżbykażdymógłjeuznać,
dopokonaniajednakbłędnowierstwzatym[369] stosowniejszesięuznaje,im
ostrzejdożywegosąodrzucane.Mającwięcudowodnić,żeapostolskaitasa-
marzymskaStolicaniemożebłądzićwwierze,obyczajemszkołymamprzed-
stawićtrzytwierdzenia,naktórychobracasięzawiastegozagadnienia.

Pierw sze twier dze nie. Piotrapostołzostałprzezchrystusaustanowiony
pasterzemKościołapowszechnego.DowodzigojasnotoświadectwouJana:
Paś owce mo je (J21,18).onbowiemnierozróżniałmiędzytymiiinnymi
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owcami,wskazał,żeobcajestodswejowczarnita,któraPiotranieuznazapaste-
rza; Jak innocenty De ma io ri ta te et obe dien tia, rozdział 6: So li tae, (cic,
De creta les Gre go rii IX, księgapierwsza, tytuł 33, rozdział 6;a.friedberg
2[1955]196-198) orazBernardwksiędzeDe con si de ra tio ne ad Eu ge nium, roz-
dział6,bardzojasnodowodzą.iniemożnawątpić,żetatroskaszczególnienale-
żaładoPiotra,któregoPan,zanimowcemupowierzył,zapytał,itonieraz,albo
dwa,lecznawetporaztrzeci:Szy mo nie, sy nu Ja nów! Czy mi łu jesz mnie bar -
dziej niź li ci? (J21,15-17).GdziewyraziłnietylkoimięwłasneSzymona,lecz
dorzuciłtakżeimięojca,byżadnądwuznacznościąwładzaPiotraniemogłabyć
wykpiona,alboprzewrotnienakogośinnegoprzekręcona.atosamowyjaśnia
sięznowuzdrugiegoświadectwauMateusza:Bło go sła wio ny je steś, rzeczePan,
Szy mo nie, Bar jo na; bo cia ło i krew nie ob ja wi ła to bie, ale Oj ciec mój, któ ry jest
w nie bie siech. A Ja to bie po wia dam, żeś ty jest opo ka, a na tej opo ce zbu du ję
Ko ściół mój, ... a co kol wiek roz wią żesz na zie mi, itd.(Mt16,17-19).Gdzieprzede
wszystkichtrzebazaznaczyćto,że gdy wszy scy ucznio wie by li py ta ni, przy mil -
cze niu po zo sta łych je den Piotr odpowiedział. następnieitozauważyć,żechry-
stuszachowałteżdawneimięPiotra,mówiąc:Bło go sła wio ny je steś Szymo nie,
adodałtakżeimięojca,bysłowaniemogłybyćodniesionedoKananejczyka.
nadałteżnoweimię,któreniebyłowspólnymimieniemPiotrazpozostałymi
apostołami,leczwłasnym. A Ja to bie po wia dam, rzekłnieJanowi,nieJakubo-
wi,leczto bie, ty je steś, nietylkojesteśzwany,leczjesteśPiotrem,czyliskałą.
StądiwpierwszymrozdzialeJanazostałprzezPananazwanyKefas,tojest
potężnąopoką,czyliskałą,zdolnądoniesieniawielkiejbudowli. A na tej opoce,
powiada, zbu du ję Ko ściół mój, toznaczyna tobie,oPiotrze, jakwykłada
hilarySu per Mat tha eum; ambrożySer mo 47 de fi de Pe tri; cyprianwEpi-
[370] sto la ad Qu in tum; hieronimwpierwszejksiędzeCon tra Io vi nia num,
orazSu per Mat tha eum, iwpewnejEpi sto la ad Mar cel lam, atakże:In Isa iae 2
et 16 ca put, chociażwpewnymkazaniunazieloneŚwiątkiwyłożyłinaczej;
złotousty:Ho mi lia 55 in Mat tha eum; cyrylksięgadrugaIn Io an nem, rozdział
12;orygenes:Ho mi lia pri ma in Mat tha eum orazHo mi lia qu in ta su per Exo dum;
Teofilakt:Lu cae 22; GrzegorzwpewnejEpi sto la ad Mau ri cium Au gu stum oraz
winnej:Ad Eu lo gium Ale xan dri num epi sco pum, księgaszósta,list37;leon
wCon cio se cun da de apo sto lis Pe tro et Pau lo. lecziwEpi sto la ad Fla via num
mówi:Piotr z głów nej ska ły do był rze tel ność cno ty i imie nia; orazwliście87
Ad epi sco pos Vien nen ses otwarciejtowykłada,wdystynkcji19,rozdziale7:
Ita Do mi nus; (cic,De cre tum, częśćpierwsza,a.friedberg1[1955]62).Tertu-
lianwksiędzeDe pra escrip tio ne ha ere ti co rum, epifaniuszwksiędzeAn co ra -
tus, DionizytakżeIn epi sto lam ad Ti mo theum, powiada,żePawełzwiePiotra
pod wa li ną Ko ścio ła. aSobórchalcedońskinazywaPiotraska łą i pod wa li ną
Ko ścio ła, anastępniewyznaje,żeKościółKatolickizbudowanyjestnaPiotrze.
inie jestprzedemnąukryte, żeaugustyn:Su per Io an nem ho mi lia ul ti ma; 
De ver bis Do mi ni ho mi lia qu ar ta, wzdrygałsiętoprzyznać.leczwksiędze
pierwszejRe trac ta tio nes, rozdział21,nieganitegoogólnegomyśleniaświę-
tych.azaisteniemógłgozganić,bogonietylkoPapieżealeiSoborypochwa-
lają,jakztego,copóźniejpowiemy,będziewidać.
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leczniepotrzebarzeczyskądinądbardzojasnejprzystawionymizewnątrz
światłami rozjaśniać. Dlaczego bowiem Pan mówi Szymonowi Barjona:
Ty jesteś Πέτρος, to jest opo ka,jeślinie,abyśmyzrozumieli,skoronatychmiast
dodaje:a na tej opo ce zbu du ję Ko ściół mój (Mt16,18),żetosamPiotrjest,
naktórymKościółmabyćzbudowany?

Ponieważzaśwprzenośnipodwalinadomujesttymsamym,cozzacho-
waniemanalogiigłowaciała,jasnowynika,żePiotrjakjestgłową,takipod-
walinąKościoła.DlaczegozaśwPiotrzelękamysięnazwygłowy,jeżelinie
możemyzaprzeczyć,żejestrządcąowiecchrystusa?Borządcyludówzwani
sągłowami(am6,1);aSaul,ponieważbyłkrólem,zwanyjestgłowąludu
(1Krl15,17).leczBucerżądaświadectwojcówiprzeczy,byPiotrprzez
któregoś został kiedyś nazwany głową Kościoła. Bezczelnie zaś przeczy.
[371] Ponieważewaryst,aleksandertegoimieniapierwszy,Piustakżepierwszy,
Kalikstrównieżpierwszy,Grzegorz,atanazy,złotousty,ojcowieSoboruchal-
cedońskiego,siódmegoSoboruwKonstantynopolu,jasnonazywaligłowąKo-
ściołaPiotraijegonastępców.ichświadectwaniecodalejdopiszemy.Wyznajmy
więc,żePiotrustanowionyjestprzezchrystusaigłowąipodwalinąirządcą
ipasterzemKościołapowszechnego.Tobowiemwszystkotakzesobąjestzespo-
lone,żejeślijednoznichusunąłbyś,koniecznebyłobyusunąćpozostałe.

leczKlemenswszóstejksiędzeDi spo. rzecze:Piotr, Ja kub i Jan, cho ciaż
przez Chry stu sa by li wszyst kim pra wie prze ło że ni, nie ro ści li jed nak so bie
chwa ły pierw szeń stwa, lecz Ja ku ba, któ ry był zwa ny spra wie dli wy, usta no wili
bi sku pem apo sto łów. awięcdlaKlemensaPiotrniebyłpasterzemKościoła
powszechnego.nategobowiemrodzajuświadectwatuitampolująbłędno-
wiercy,byświatłooblaćciemnościami.DionizywtrzecimrozdzialeDe di vi -
nis no mi ni bus mówi, żePiotr był najwyższą ozdobą i podporą teologów;
euzebiuszwdrugiejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział14opisujePiotra
jakonajbardziejwypróbowanegoinajwiększegozapostołów,awspaniałością
wiarynajprzedniejszychksięcia;epifaniuszwHa ere sis 51 twierdzi,żechry-
stuswybrałPiotra,bybyłprzywódcąjegouczniów;leonwEpi sto la ad epi -
sco pos Vien nen ses powiada,żePanchciał,abysakramentdaruewangelicznego
taknależałdoobowiązkuwszystkichapostołów,bygogłówniezłożyćwświę-
tymPiotrze,najwyższymzewszystkichapostołów.Tym,boinnychwyliczać
byłobyzadługo,tym,powiadam,taklicznymizdatnymświadkomniewierzą
błędnowiercy;ichcą,byśmywierzylijednemuKlemensowi,którypowiada,
żeJakubzostałustanowionybiskupemapostołów.Jakubuznawanyjestzabi-
skupaJerozolimczyków;zabiskupaapostołówniejestuznawany.chociaż
apostołowiedlazbudowania,gdybyliwJerozolimie,wielcezaisteJakubaczci-
li,bytymdlapóźniejszychbiskupówbyćwzorem,abywcudzymKościele
zachowalisięjakpoddani.leczdobrze,iżKlemensnietwierdzi,żepostano-
wiłPan,leczapostołowiezgrzeczności.Myzaśwtympierwszymtwierdze-
niu uznajemy, że Piotr przez Pana pasterzem Kościoła Katolickiego jest
ustanowiony.

PonieważtoKajetanwksiążce:De auc to ri ta te Pa pae et Con ci lii, a[372]
szerzejjeszczewdrugiej:De Ec c le siae Ro ma nae pri ma tu, wykazujewieloma
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bardzowielkimidowodami,wystarczy,żedowiedliśmykrótko.(zobacztakże
JanaTorquemady:Sum ma ec c le sia sti ca, księgadruga,rozdział15).

Dru gie twier dze nie: PiotrgdynauczałKościół,alboowcewwierzeutwier-
dzał,niemógłbłądzić.Dowodzisiętegonajpierwzeświadectwa:Szy mo nie,
Szy mo nie! (PogreckudwakroćimięSzymonajestpowtórzoneitakczytał
agaton,wczynnościczwartejSzóstegoSoboru). Oto sza tan żą dał was, aby
prze siać jak psze ni cę, ale ja pro si łem za to bą, aby nie usta ła wia ra two ja: a ty
kie dyś na wró ciw szy się, u twier dzaj bra ci two ich (Łk22,31-32).otogdyPan
powiedział: sza tan żą dał was, nierzekł:ja pro si łem za wa mi, lecz: za to bą; 
iniepowiedział: a wy kie dyś na wró ciw szy się, lecz: ty kie dyś na wró ciw szy się,
u twier dzaj bra ci two ich. Skorozaśmodlitwachrystusa,wedługPawła(hbr
5,7), zawsze była wysłuchana, o co chrystusmodlił się, to z pewnością
osiągnął,żebynieustaławiaraPiotra,bymógłbraciwwierzepotwierdzać.

Dowodzigonastępnieowo:Na tej opo ce zbu du ję Ko ściół mój, a bra my
pie kiel ne nie prze mo gą go (Mt16,18).rozwijająctesłowaorygeneswHo -
mi lia pri ma in Mat tha eum rzecze:Ja sne jest, cho ciaż nie jest wy ra żo ne, że ani
prze ciw Pio tro wi, ani prze ciw Ko ścio ło wi bra my pie kiel ne prze móc nie mo gą.
Bo gdy by prze mo gły opo kę, na któ rej Ko ściół zo stał zbu do wa ny, prze mo gły by
rów nież Ko ściół. Piotrwięcstałmocnowwierze,bybudowlananimwznie-
sionaniepadła.

Prócztego,jeśliPiotrowizeszczególnegopowoduiprzywilejudanezostały
kluczeniejednegonieba,aleniebios,jakwszóstejhomiliiIn Mat tha eum
zaznaczyłorygenes,kluczezaśniebiosaotwierają,wynikastąd,żeusuwają
wszelkieprzeszkodydoniebios.azestronyumysłuprzeszkadzawejściudo
niebanieznajomośćwiary,takjakzestronywolizłeusposobienie,danajest
więcPiotrowiwładzaniemniejusuwanianieznajomościjakusuwaniagrze-
chów.cokolwiekwięcrozwiązałicokolwiekzwiązał,czydotyczyłoumysłu,
czyusposobienia,tozostałozwiązaneirozwiązanewniebiosach.

DlategotrudnezagadnieniawiaryPiotrmógłrozwiązywaćswoimprawem,
astądiswoimsądemwiązać,bywiernitoutrzymywali,coonrozstrzygnął.
otóżwierniniemogąbyćwiązanibłędnymowierzesądem.Jeżelizaś:Wyrocz -
nia w war gach kró lew skich, w są dzie nie błą dzą usta je go, jakwKsiędzePrzy-
słów(16,10)[373] powiedziano,dlaczegomybędziemymniemali,żePiotr,
ustanowionyprzezBogaksięciemkrólestwaniebios,wnajpoważniejszym
sądzieowierzemógłsięmylić?ajeżeliKajfasz,mążwsynagodzeniezbożny,
bę dąc naj wy ższym ka pła nem ro ku te go (J11,49),ponieważjednakbyłkapła-
nem,pro ro ko wał (J11,51),czyżniebardziejuwierzymy,żePiotr,najwyższy
KapłandanyprzezchrystusaKościołowi,przezDuchaŚwiętegoprowadzony
jestdookreślaniaprawdy?

JeżeliwreszciePiotrustanowionyjestprzezBogapasterzemwszystkich
wiernych,stałsięwięcnajwyższymnauczycielemimistrzemKościoła.Gdyby
niedawałpastwiskzbawiennejnaukiowcomchrystusa,leczmógłbyjepaść
fałszywymiizgubnymibłędami,bezwątpienianiebyłbydanyprzezchrystu-
sa. Dany jest zaś niewątpliwie, chyba że sam Piotr nas omylił, mówiąc:
Mę żo wie bra cia! Wy wie cie, że daw no już Bóg spo mię dzy was mnie wy brał,
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aby przez usta mo je po ga nie po sły sze li sło wa Ewan ge lii i uwie rzy li (Dz15,7).
Piotrawięcszczególniespośródpozostałychwybrałchrystus,bypoganie
wsporzeowiaręnietylkosłuchaligomówiącego,lecztakżewierzyli.Tak
bowiemgdyPiotrwypowiedziałzdanie,umil kło ca łe zgro ma dze nie, zgadza-
jącsięzPiotremrozstrzygającym,jakpowiadaŁukaszwDziejachapostol-
skich15,12.

Trze cie twier dze nie. PośmierciPiotra,ktoponimnastępuje,jestzprawa
Bożegowtejsamejpowadzeiwładzy.Skorobowiemowcechrystusowemają
byćażdodokonaniawieków,zgłupiałzaisteten,ktouzna,żechrystusowczar-
niwiecznejpodstawiłpasterzaczasowego.cowięcPannadałpierwszemu
pasterzowi,ustanawiającpasterskiurządKościoła(J21,15-17),toprawidłowo
pojmujesię,żenadałkażdemunastępcy,jakKajetan:De pri ma tu Ec c le siae
Ro ma nae, rozdział12,bardzouczenieudowodnił.Pozatymprzyszłekróle-
stwochrystusabyłowieczne,przetoiwładzaKościołaniebyłaczasowa,
cotakżewpoprzedniejksiędzezostałoudowodnione.inaczejgdybywładza
Piotraniezostałaprzeniesionanapotomnych,nieuznamy,żewładzainnych
zaisteapostołównanastępującychponichbiskupówprzeniesionazostała.
TakobecnieniebędziewKościeleżadnejwładzy,anibiskupów,anikapła-
nów.cojestoczywistymbłędemwwierze.

Bernardw drugiej księdzeAd Eu ge nium, rozdział 6, posługuje się na
potwierdzenietejsprawytymświadectwemKsięgiWyjścia:Bądź ty lu do wi 
w tych rze czach, któ re do Bo ga na le żą ... i uka zuj lu do wi ce re mo nie i po rządek
[374] słu że nia, i dro gę, któ rą po stę po wać ... ma ją. A opatrz ze wszel kie go ludu
mę żów dziel nych ... któ rzy by lud są dzi li o ka żdym cza sie. A co kol wiek bę dzie
więk sze go niech od no szą do cie bie, a sa mi tyl ko mniej sze rze czy nie chaj sądzą.
... Je śli to uczy nisz, wy peł nisz roz ka za nie Bo ga ... Usły szaw szy to Mo jżesz,
uczy nił wszyst ko, co mu Je tro pod dał (Wj18,19-24).ajeżeliwiadomo,żerada
Jetrybyłabardzodobraidlasynagogijaknajbardziejkonieczna,byjedenbył
sędzianajwyższy,doktóregowiększesprawyizagadnieniabyłybyodnoszone,
wżadensposóbniejestprawdopodobne,bychrystusowitejradybrakowało,
którabyłaKościołowipodobniekonieczna.awięcnietylkosamemuPiotro-
witawładzazostałaprzezPanaudzielona,leczprzeszłatakżenanastępców,
chybażeBógmiałwiększątroskęosynagogęniżoKościół.

Potwierdza tę rzecz jak najbardziej drugie świadectwoStaregoPrawa,
któregoużyłinnocentyiii,rozdział13:Per ve ne ra bi lem, Qui Fi lii sunt le gi ti -
mi. (cic,De cre ta les Gre go rii IX, księga czwarta, tytuł 17;a. friedberg
2[1955]714-716). rzecze:Je śli oba czysz, że trud ne a wąt pli we dla cie bie roz -
są dze nie, ... i oba czysz, że sło wa sę dziów mię dzy bra ma mi twy mi się ró żnią,
wstań a wstąp na miej sce, któ re ob rał Pan, Bóg twój. I przyj dziesz do ka pła -
nów z ro du Le wic kie go i do sę dzie go, któ ry na on czas bę dzie, i py tać się ich
bę dziesz, a oni oznaj mią to bie sąd praw dzi wy. I uczy nisz co kol wiek ci po wie -
dzą prze ło że ni miej sca, któ re ob rał Pan, i na uczą cię we dług za ko nu je go, 
i pój dziesz za ich zda niem a nie od stą pisz ni w pra wo ni w le wo. A kto by har -
dym był, nie chcąc być po słusz nym roz ka za niu ka pła na, któ ry na on czas 
słu ży Pa nu, Bo gu twe mu, z wy ro ku sę dzie go umrze on czło wiek, ... aby się
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potem ża den py chą nie na dy mał (Pwt17,8-13).-Podobnąformęsądówmieli
ongiśGallowie,jakpiszecezarwszóstejksiędzeDe bel lo Gal li co).

Wsłowachtychtonajpierwtrzebazauważyć,żeniebylejakiesprawy
należyodnosićdostołecznegosędziegoinajwyższegokapłana,lecztrudniej-
sze,niżbypowagąniższychsędziówrozwiązanebyćmogły.następnieito
przypomnieć,żeównajwyższysąd,odktóregowyrokuzgodniezprzepisem
praważadnegowogóleniemaodwołania,miałswójsenatlewitówikapła-
nów,leczjedenbyłpierwszysędziaikapłannajwyższy,którywwydawaniu
wyrokuoznajmiasię,żenawetsammawładzę.rzecze: A kto by har dym był,
nie chcąc być po słusz nym roz ka za niu ka pła na, któ ry na on - [375] czas słu ży,
alboprzewodniczącemudosłużenia,jakprzełożyłoSiedemdziesięciu.iznowu:
Z wy ro ku sę dzie go umrze on czło wiek. niepowiedział:Ka pła nów i sę dziów,
lecz:Ka pła na i sę dzie go.

itegonienależypominąć,żenienakazujePangromadzićzebraniazcałej
synagogi,leczkażestosowaćzebraniekapłanówilewitów,którzywmiejsce
senatuprzynajwyższymkapłaniezawszebylibyobecniwmieściemacierzy-
stym.abybowiembyłowpogotowiu,gdytegorodzajuzagadnieniaispory
razporazpowstaną,isądbyłgotowyorazłatwodostępny;czegobyniebyło,
gdybyczęstonależałogromadzićzebraniezewszystkichsynagog,abyroz-
strzygałowszystkiespory.

leczitegonienależylekceważyć,żeprawodawcabezwzględnieprzepi-
suje,abyposądzieprzewodniczącegokapłana,wszyscyustąpiliswoichpoglą-
dów.Uczy nisz, powiada, ... i pój dziesz za ich zda niem a nie od stą pisz ni 
w pra wo ni w le wo (Pwt17,10-11).iniezkrzywdąprawodawcatoprzepisuje,
ponieważ,byupewnićroztrząsających,obiecałprzedtem,żesądtegosenatu,
doktóregoporadazostanieodniesiona,naprawdębędzie.Powiada:Oni oznaj -
mią to bie sąd praw dzi wy (Pwt17,9).

leczBucermówi:będzietoprawdziwe,jeżeliwypowiezgodniezprawem.
TakbowiemmaMojżesz:Uczy nisz, co kol wiek na uczą cię we dług za ko nu jego
(Pwt17,10).Tunajpierw,cooniczęstoprzeciwkonamczynią,wypadaich
przywołaćdohebrajskiejprawdy.Siedemdziesięciumianowicieprzełożyło
wtensposób:Uczy nisz we dług sło wa, któ re gło si li to bie z miej sca, któ re wybrał
Pan, Bóg twój. I bar dzo strzegł bę dziesz, byś czy nił zgod nie ze wszyst kim, 
co zo sta ło to bie po sta no wio ne: we dług pra wa i zgod nie z są dem, któ ry to bie
po wie dzą, uczy nisz. aSantesPagninitakoddał:Uczy nisz we dług wy mo wy
słowa, któ re to bie zwia stu ją, i bę dziesz strzegł, czy niąc zgod nie ze wszyst kim,
cze go cię na uczą. Zgod nie z wy mo wą pra wa, któ rej cię na uczą oraz we dług
są du, któ ry to bie po wie dzą, uczy nisz. GdzienienakazujeMojżesz,bywierzyli
kapłanom,jeżelisądząwedługprawa,leczraczej,byczegokapłaniuczą,było
zaprawouważane.

inaczej,jeśliwolnobyłobyodwołującymsiędosenatuwsporzeoprawo
ireligiępodjąćtęsprawę,żadnezagadnienietegorodzajunigdybysięnieskoń-
czyło.zawszebowiemtomiejscewątpienia[376] bypozostawało,czykapłani
wydalizgodniezprawem,idlategowątpienianiebyłbyustanowionyżaden
sędzia.leczotymrozprawianonainnymmiejscu,jaksądzędośćstarannie.
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Terazzaśtotylkoczynimy,żeBógpoczasachtakżeMojżesza,jakdługo
synagogaistniała,ustanowiłjedennajwyższytrybunałnajwyższegoKapłana,
odktóregosąduwszyscyprywatniobywateleanawetniżsisędziowiebylizale-
żni.cóżwięc?Mojżeszzadbałosynagogę,achrystusniezadbałoKościół?
czychcemy,bywtychdniachniebyłosędziegowizraelu,leczkażdyczynił
imyślałto,comusięwydadobre?(Sdz17,6).Chce my, mówią,Ewan ge lii wol -
no ści. czywolnościądlamiastajest,niemiećnikogo,przezkogobyłobyrzą-
dzone?czyjestwolnościądlastatku,zostawićgofalomiwiatrowibezsternika?

Wolnośćwięcbędzie,jakktośrzecze,jeśliniemawszkoleżadnegona-
uczyciela,wludzkimcieleżadnejgłowy,wczłowiekużadnegoumysłu,lecz
ulegasięnamiętnościomimieszawszystkodlażądzy.Tegozaśnawetbydlęta
bynieżądały,którymzależynatym,bymiećpasterzy,przezktórychbyłyby
prowadzonenapastwiska,ananichbronioneodkrzywdydzikichzwierząt.
awięc,byśmypowrócilidozałożenia,pośmierciPiotraniepozostałdombez
gospodarza,miastobezburmistrza,owczarniabezpasterza,leczjestktoś,kto
ponimnastępujewewładzyprowadzeniaipasieniaowiec.

ajeślizarzucisz,żezobrazuifiguryniebierzesięodpowiedniegodowodu,
pamiętaj,żeconależałowowymdawnymludziejakbyzarysowanedojego
obrazuiładu,tonależyodnieśćdoobrazuiładuKościoła.imyniedowodzi-
myzfiguryiobrazu,leczuzasadniamyzmniejszegoowiększym,zaistena
oczywistejpodstawie.niedowiaryjestbowiem,żesynagogazasprawąBoga
miałasędziegoisenatdlauzgadnianiasporówowiarę,prawoireligię,aKo-
ściółniema;zwłaszczagdytoKościołowijestnawetowielebardziejkoniecz-
ne.(zobaczPighius,księgadrugaDe ec c le sia sti ca Hie rar chia, rozdział2).
Ponieważonwynurzasięztakróżnychnarodów,języków,umysłów,obycza-
jów,koniecznejest,bymiałliczniejszeipoważniejszesporyowiaręireligię.
Jeżeliwładca tej rzeczy pospolitej niemoże ich uzgodnić, forma i obraz
Kościołaohydnajest,alosowielegorszyniżsynagogi.

leczpomijającporównanieKościołaisynagogi,napewnozceluprzepisana
jest[377] powaga,którawłaściwajestwładcywkażdejspołeczności.Bonie
jednakowajestpowagakażdegowładającego;leczinnaprzystajeojcurodziny,
innastaroście,innakrólowi,każdemuzaśznichtaka,jakabędziekonieczna
dlacelujegospołeczności.Botrzebabyśmyojcurodzinytędalipowagę,którą
zdrowyrozuminaukaprzepisuje,żekoniecznajestdoceludomowegowspół-
życia,ponieważwjednymdomuipodtymsamymdachem,gdzieróżnajest
naturaludziiróżnyobowiązekkażdego,inaczejzgołażyćniemożna.Tak
wielkąwięcpowagęmawKościeleustanowionyprzezchrystusaPapież,jaka
doutrzymaniaobywatelirzeczypospolitejchrześcijańskiejwwierze,religii,
obowiązkujestkonieczna.Koniecznezaśjest,byrodziłysięwśródnasspory
owiaręireligię,agdybydlaichuzgodnienianiebyłożadnegosędziego,danego
przezchrystusa,doktóregobyostatecznieodnoszonokażdetegorodzajuza-
gadnienie,byłabywieczystaniezgodabezkońca,tyleitakrozbieżnychzdań
owierzeireligii,ileichjestwKościele,orazilejestróżnychgłów.

ztegopowodu,jeżelitrzebazachowaćjedność,miłośćispójnośćKościoła,
koniecznejestzaiste,byjedenbyłzostawionyprzezchrystusawładca,który
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nieinaczejniżPiotrmógłbyrozstrzygaćsporyodmienniemyślących.Widzi-
mybowiem,żeprzystoitowładcykażdejinnejspołeczności,byjeślirodzą
sięwśródczłonkówjakieśspory,którezwłaszczadotycząściślecelutejże
społeczności,mógłjerozstrzygnąć,zdodanąsobieradąstarszychiroztrop-
nych.

aostatecznietotrzecietwierdzenieokreślonezostałonaSoborzeKonstan-
cjańskim,bonaósmejsesjipotępiasiętenbłądWiklifa:Pa pież nie jest naj -
bli ższym i bez po śred nim za stęp cą Chry stu sa. anasesjipiętnastejpotępiony
zostałtegorodzajubłądsiódmy:Piotr nie był i nie jest gło wą świę te go Kościo -
ła Ka to lic kie go. oraztrzynasty:Pa pież nie jest jaw nym i praw dzi wym na stępcą
Pio tra. ibłąddwudziestysiódmy:Nie ma iskier ki oczy wi sto ści, że po win na
być jed na gło wa, kie ru ją ca Ko ścio łem w spra wach du cho wych, któ ra za wsze
z tym Ko ścio łem wal czą cym by ła by obec na i za cho wa na. awbulliMarcina
V, przewodniczącego temu Soborowi:Czy wie rzy, że Pa pież ka no nicz nie
wybra ny, któ ry jest w da nym cza sie, jest na stęp cą Świę te go Pio tra, ma jąc 
[378] naj wy ższą wła dzę w Ko ście le Bo ga.

azaisteniebyłotonowe,żeKościółzawszeuznawałjednegoPapieża
ipasterzacałegoKościoła,następującegopoPiotrze.Jeżelizaśwszystkapo-
zostaławładzaudzielonaPiotrowi,czydoodpuszczaniagrzechów,czydo
wszystkichinnychkoniecznychobowiązkówrzeczypospolitejchrześcijań-
skiej,dotyczyniesamegoPiotra,lecznastępców,zpewnościącozostałopo-
wiedziane: Na tej opo ce zbu du ję Ko ściół mój, a bra my pie kiel ne nie prze mo gą
go (Mt16,18);aznówto:To bie dam klu cze kró le stwa nie bie skie go (Mt16,19);
to także:Paś owce mo je (J 21,18); awreszcie to: Ja pro si łem za cie bie, 
aby nie usta ła wia ra two ja (Łk22,32),należyodnieśćdoPapieży,którzypo
PiotrzewKościelenastępują.Przecieżprzywilejniebłądzeniawwierzeudzie-
lonyzostałPiotrowinakorzyśćKościoła.Dlategobowiem,gdychrystus
powiedział:Ja pro si łem za cie bie, aby nie usta ła wia ra two ja, zarazdodał:
A ty kie dyś na wró ciw szy się, po twier dzaj bra ci two ich (Łk22,32).aletozostało
powiedzianewogólności;terazwszczególnościzostaniejaśniejrozwinięte
to,codotegosporunależy.

RozdziałIV,

wktórymwykazujesię,żeBiskupRzymskijesttym,ktozprawaBożego
następujepoPiotrzewmocywiaryiłagodzeniureligijnychsporów.

następuje,byśmypouczyli,żerzymskaStolicajesttą,gdzieprzezBoga
złożonazostałarzetelnośćipowagaPiotra.Ponieważtemunietylkobłęd-

nowiercyzuchwale,lecztakżeniektórzyKatolicynieroztropniezaprzeczali,
powinniśmytojaknajstaranniejumocnić.Takbowiempilnie,chociażmniej
prawdziwie,leczjednakdokładnienietylkouzasadniony,lecztakżezbudo-
wanypogląd,niełatwojestobalić;jeżeliatolinależywyrazićpogląd,który
odpierasięnaderpewnymiuzasadnieniami.
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achociażotejsprawiewielepowiedzianezostałoprzezKajetana,zarówno
nainnychmiejscach,jakiwksiążceDe Ro ma nae Ec c le siae pri ma tu; ponie-
waż jednak albo dla jakby wrodzonej niejasności stylu, a może dlatego,
że mniej uważnie przez większość jest czytany, o niczym dotąd mężów
uczonychizdolnychnieprzekonał,trzebanamotychsamychrzeczachznowu
rozprawiać.rozwiniętezaśzostanietokrótko,boobfitośćmowyztrudemdo
tegoużytabyć[379] może.Jednakorzeczachwielkichitrudnychdorozwi-
nięcia,wszystkocojasnosięmówi,mówisięwspanialeiświetnie.

Mającwięcwyłożyćmiejscetrudne,uczynimytonajpierwprzezświad-
ków, których wysłuchane świadectwa nie zostawiają miejsca wątpieniu.
niechcęzaśnajliczniejszymimożliwieświadectwamiczytelnikaobciążać,
leczdopiszętylkonajważniejszeinajwyraźniejsze.zacznęzaśodsamych
Papieży,którychsądyotejsprawiesąjasneipewne.Dopisanezaśbędąkrótko,
byniewtrącaćzaczęsto:mó wi, oraz:rze cze.

anakletwEpi sto la pri ma de op pres sio ne epi sco po rum: Trud niej sze za gad -
nie nia i więk sze spra wy do Sto li cy Apo stol skiej niech bę dą od no szo ne: po nie -
waż apo sto ło wie to po sta no wi li na roz kaz Zba wi cie la, by więk sze i trud niej sze
za gad nie nia za wsze by ły od no szo ne do Sto li cy Apo stol skiej, na któ rej Chry -
stus zbu do wał ca ły swój Ko ściół, mó wiąc sam do świę te go Księ cia Apo sto łów:
Ty je steś Piotr, a na tej opo ce zbu du ję Ko ściół mój (Mt16,18).awtrzeciej
Epi sto la de pa triar chis et pri ma ti bus rozwija,copojmujeprzezStolicęapo-
stolską,wtesłowa:Ten Świę ty Rzym ski i Apo stol ski Ko ściół otrzy mał pry mat
nie od apo sto łów, lecz od sa me go Pa na, Zba wi cie la na sze go, i otrzy mał wznio -
słość mo cy nad wszyst ki mi Ko ścio ła mi oraz ca łą owczar nią lu du Chrze ści jań -
skie go, jak sam Świę te mu Pio tro wi apo sto ło wi po wie dział: Ty je steś Piotr, itd.

ewaryst:Do Sto li cy Apo stol skiej, tak jak do gło wy, na le ży od no sić wąt pli -
wo ści. Tozaśewarystpowiedziałbiskupomafrykańskiejkrainy,gdyradzili
sięgoozagadnieniuwiary.Powiedziałteż,żewtymposzlizaprawidłem
ojców.odpoczątkuwięcKościołarzymskiPapieżuznanyjestzanauczyciela
wiary.atobyłowłasnezadaniePiotra.

aleksandertegoimieniapierwszywEpi sto la ad omnes or tho do xos: Te mu
szczy to wi Świę tej i Apo stol skiej Sto li cy za rząd wszyst kich spraw i trud no ści
wszyst kich Ko ścio łów przez sa me go Pa na zo sta ły prze ka za ne ja ko gło wie.
DowodzitegozaśtymsamymświadectwemMateusza:Ty je steś Piotr, (Mt
16,18), itd.

SykstusidoKościołówGalijskichorazeleuteriuszdotychżetwierdzą,
żeprzezświętychapostołówzostałoustanowione,bysądynadbiskupamido
Stolicyapostolskiejbyłyodno- [380] szone.Mianowiciepo nie waż więk sze
spra wy Ko ścio ła, itd.

PiusiwEpi sto la ad omnes Ec c le sias: Pan na ka zał, by ta Świę ta Sto li ca
Apo stol ska by ła gło wą wszyst kich Ko ścio łów, mó wiąc księ ciu apo sto łów
Piotro wi: Ty je steś Piotr (Mt16,18), itd.

WiktorwEpi sto la ad The ophi lum określa,żeodczasuapostołówdoBisku-
parzymskiegonależąsprawywszystkichbiskupówidowodzitegoświadec-
twem:Co kol wiek zwią żesz (Mt16,19),itd.Przytaczateżwtympostanowienie
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apostołów,wktórymStolicarzymskanazwanajestpowszechnymKościołem
apostolskim.TensamkanonapostolskiimieniemKościoładotegosamego
odnosiSykstusii.

zefirynwEpi sto la ad epi sco pos Si ci lia nos: Więk sze spra wy Ko ścio ła przez
Sto li cę Apo stol ską, a nie przez in ną, jak po sta no wi li apo sto ło wie, ma ją być
zała twia ne, zgod nie z tym: Co kol wiek zwią żesz (Mt16,19),itd.

MarceliAd epi sco pos An tio che nae pro vin ciae tosamopotwierdzaztego:
Ty je steś Piotr (Mt16,18), itd.Twierdziteż,żezrozkazuBożegoitradycji
apostołówdoKościołarzymskiego,takjakdogłowy,mająbyćodnoszone
większesprawyKościoła.

euzebiuszAd epi sco pos Cam pa niae et Tu sciae, gdystwierdził,żeKościół
rzymskiobdarzonyjestprzywilejemPiotra,dorzucił:Pierw szym; zba wie niem
jest: strzec pra wi deł wła ści wej wia ry i od po sta no wień oj ców w ża den spo sób
nie zba czać. I nie mo że być po mi nię te zda nie na sze go Pa na mó wią ce go: 
Ty je steś Piotr (Mt16,18), itd.A te go, co zo sta ło po wie dzia ne, do wo dzą skutki
rze czy. Po nie waż w Sto li cy Apo stol skiej bez zma zy za wsze za cho wa na jest 
reli gia Ka to lic ka.

MelchiadeswEpi sto la ad Hi spa nia rum epi sco pos: Przy wi lej są dze nia
bisku pów Pan po wie rzył za sie bie Bło go sła wio ne mu klucz ni ko wi Pio tro wi. 
Ten je go przy wi lej nadał je go sto li cy dzie dzicz nie na przy szłe cza sy. Przy wi lej
zaś ten po zo sta je aż do dzi siej sze go dnia, by kie dyś człon ki nie po ró żni ły się
ze swą gło wą i nie zro dzi ły się roz dar cia.

Marek,Ad Atha na sium: Świę ty Rzym ski Ko ściół, któ ry za wsze po zo stał
niepo ka la ny, dzię ki opatrz no ści Pa na, oraz po mo cy nie sio nej przez Bło go sła -
wionego Piotra apostoła, pozostanie na przyszłość bez [381] żadnego naporu
błęd no wier ców moc ny i nie wzru szo ny. To ży wa tra dy cja apo sto łów. To świę ta
Apo stol ska Mat ka wszyst kich Ko ścio łów Chry stu sa, któ ra, do wo dzi się, że 
z ła ski Bo ga wszech mo gą ce go ni gdy nie zbłą dzi ła ze ście żki tra dy cji apo stol -
skiej, lecz nie usz czu plo na trwa aż do koń ca, zgod nie z obiet ni cą sa me go Pana:
Ja pro si łem za cie bie, Pio trze, aby nie usta ła wia ra two ja (Łk22,32).Tym
samymświadectwemdowodzi tegosamegolucjusznapytaniabiskupów
Gallówihiszpanów,orazfeliks:Ad Be ni gnum.

JuliuszwEpi sto la ad Orien ta les epi sco pos: Pra wa zwo ły wa nych So bo rów
i więk sze spra wy do Sto li cy Apo stol skiej i apo stol skich po sta no wień od no sić
na le ży. To przez świę tych apo sto łów oraz ich na stęp ców; to przez So bór
Nicejski okre ślo ne zo sta ło. PrzytaczazaśtenPapieżnapotwierdzenietego
świadectwochrystusapowtarzaneprzezinnych: Ty je steś Piotr (Mt16,18),
itd.atakżetęzasadę,byczłonkinieróżniłysięodswejgłowy.

TensamteżJuliuszwEpi sto la ad epi sco pos con gre ga tos An tio chiae: Sam
Pan mi le prze mó wił do Rzym skie go i Apo stol skie go Ko ścio ła rze kąc: Ty je steś
Piotr (Mt16,18),itd.Ma bo wiem wła dzę da ną so bie wy jąt ko wym przy wi le jem
i zo stał usta mi Pa na uświę co ny oraz wy wy ższo ny. A jak Bło go sła wio ny Piotr
był pierw szy ze wszyst kich apo sto łów, tak i ten Ko ściół je go imie niem po świę -
co ny, z po sta no wie nia Pań skie go jest pierw szy i jest gło wą po zo sta łych, by do
nie go, ja ko do mat ki i szczy tu wszyst kich, od no szo ne by ły więk sze spra wy.
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Dodajezaś,żenaSoborzenicejskimzostałookreślone,iżniepowinnosię
ani odprawiaćSoborów, ani skazywaćbiskupów,bez zdaniarzymskiego
Papieża,któremuwiększesprawyprzezsamegoPanaszczególnymprzywile-
jemzostałyprzekazane.Przytaczazaśnapotwierdzenietejrzeczy18rozdział
Soborunicejskiegowtesłowa:Wszy scy bi sku pi w po wa żniej szych spra wach
niech swo bod nie od wo łu ją się do Sto li cy Apo stol skiej i do niej niech się ucie -
ka ją jak do mat ki, któ rej roz po rzą dze niu daw na po wa ga apo sto łów za strze gła
wszyst kie więk sze spra wy Ko ścio ła.Przytaczaznów19rozdziałtegożnicej-
skiegoSoboruwtesłowa:Cho ciaż spra wę oska rżo ne go Bi sku pa wol no współ -
pro win cjal nym bi sku pom ba dać, jed nak bez po - [382] ra dy Rzym skie go
Pa pie ża nie wol no roz strzy gać, po nie waż Bło go sła wio ne mu Pio tro wi apo sto -
ło wi nie przez ko goś in ne go, niż przez sa me go Pa na zo sta ło po wie dzia ne:
Cokol wiek zwią żesz na zie mi (Mt16,19),itd. otoSobórnicejskijasnotwier-
dzi,żejakawładzadanajestprzezPanaBłogosławionemuPiotrowi,takana
rzymskiegoPapieżazostałaprzesłana.

inieprzeszkadza,żetychrozdziałówobecnieniemawnaszychodpisach,
zarównoponieważsamJuliuszpodciężkąprzysięgąświadczy,żesąonewar-
chiwumStolicyrzymskiej,(Juliuszzaś,tegoimieniapierwszy,którydajeto
świadectwo,byłmężempełnejinieskażonejwiary);jakponieważprzeciwko
tympisałlist,zktórychlicznisamibraliudziałwSoborzenicejskimiwżaden
sposóbprawdopodobnebyćniemoże,żeprzeciwstawiałkanonytym,którzy
łatwomogliudowodnić,żezostałyprzezPapieżazmyślone;wreszcieponie-
waż poświadcza to równieżatanazy i Biskupi egipcjan,Tebajdy i libii,
wEpi sto la ad Fe li cem, którzy takżena tymsamymSoborzebyli obecni.
Mówią:Wie my, że na wiel kim Ni cej skim Sy no dzie przez wszyst kich zgod nie
zo sta ło umoc nio ne, że nie na le ży bez zda nia Rzym skie go Pa pie ża od pra wiać
So bo rów, ani ska zy wać bi sku pów. (zobaczcałylist,wktórymBiskuprzym-
skinazwanyjestgłowąwszystkichinauczycielemnaukiprawowiernej).

Przekazujązaśwtymżeliścieterozdziały,orazwieleinnychkoniecznych,
przezbłędnowiercówspalonychinamzabranych.Tenżesamkanonimieniem
SoborunicejskiegoprzedłożylinaSzóstymSynodzieKartagińskimfaustyn,
filip iazeliusz,legaciStolicyapostolskiej, z listurzymskiegoPapieża
zozyma.ŚwiadczyteżatanazywEpi sto la ad Mar cum Pa pam, żebyło70roz-
działkówSoborunicejskiego,cosamMarekodpisującimwyraźniepotwier-
dza.(cic.De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja16,rozdział12:Sep tu agin ta;
a.friedberg1[1955]49). aPapieżfeliksw Epi sto la ad epi sco pos Aegyp tios
żalisię,żeterozdziałki,októrychobecniemówimy,usunęlibłędnowiercy.
lecziPelagiusz,Dystynkcja17,rozdział5:Multis,(cic,De cre tum, część
pierwsza;a.friedberg1[1955]51-52), powiada,żetocomyusiłujemydowieść,
postanowiłŚwiętySobór,myślącmianowicieonicejskim.Wyraziłtoinno-
centyi,Ad Vic tri cium seu Vic to ri num, rozdział3,orazleonAd Theodo sium
ju nio rem. niemożnawięcwątpić,żetonaszezdaniezostałonaSoborzenicej-
skimokreślone,jakstwierdziłPapieżJuliusz.

Damazy,Ad trium Conciliorum Africanorum episcopos: [383] Najwyższych
spraw bez po wa gi Rzym skiej Sto li cy nie wol no okre ślać, a od pra wia nie Soboru
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bez jej po wa gi, nie jest ka to lic kie. I nie czy ta się, by ja kieś So bo ry by ły wa żne,
któ re nie zo sta ły po par te apo stol ską po wa gą. Sto li ca Apo stol ska jest bo wiem
przez Bo ga umo co wa ną i nie wzru szo ną pod po rą wszyst kich bi sku pów oraz
szczy tem Ko ścio łów, na niej Chry stus wzniósł Ko ściół po wszech ny; po wia da
bo wiem: Ty je steś Piotr (Mt16,18),itd.zobaczrównieżtegożwEpi sto la ad
Pro spe rum et ce te ros Nu mi diae or tho do xos epi sco pos.

innocentyiwEpi sto lae ad Con ci lia duo, Car tha gi nen se et Mi le vi ta num:
Słusz nie ra dzi cie się ta jem nic Sto li cy Apo stol skiej, idąc za daw ne go pra wi dła
for mą, o któ rej wie dzie li ście, że za wsze przez ca ły świat jest za cho wy wa na,
zwłasz cza gdy roz pa tru je się za gad nie nie wia ry. 

Krótko,ponieważsłowawszystkichprzytaczać,byłobybardzomozolne,
tosamocałkowiciepotwierdzaleon,Epi sto la 54 ad Ana sta sium orazEpi stola
87 ad epi sco pos Vien nen sis pro vin ciae (Dystynkcja19,rozdział7:Ita Do mi -
nus; cic,De cre tum, częśćpierwsza;a.friedberg1[1955]62); GelazyAd Ana -
sta sium Au gu stum, orazwdekretach,którewydałz70biskupamiiwEpi sto la
ad epi sco pos Dar da niae; Wigiliuszwswoichdekretach,rozdziałostatni;Pela-
giusziidobiskupów,którzyzeszlisięwmieścieKonstantynopolskim;Święty
GrzegorzwEpi sto la ad Au gu stum, An glo rum epi sco pum, orazwieluinnych
Papieży,którychświadectwamaszwDystynkcjach:12,17i19,20i21oraz
22(cic,De cre tum, częśćpierwsza;a.friedberg1[1955]27-31,50-53,58-64,
65-66,66-72,72-76);takżeDystynkcja80,rozdział1:Urbes (a.friedberg,
tamże,kolumna279; orazDystynkcja96,rozdział1: Be ne (a.friedberg,
tamże,kolumna335-338); icausa24,zagadnienie1wwielurozdziałach(cic,
De cre tum, częśćdruga;a.friedberg1[1955]965-984);orazcausa25,zagad-
nienie1(a.friedberg,tamże,kolumna1007-1012);atakżeDe elec tio ne, roz-
dział4:Si gni fi ca sti (cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgapierwsza,tytuł6,
rozdział4;a.friedberg2[1955]49-50); iDe Pri vi le giis, rozdział:An ti qua,
(Tamże,księgapiąta,5,tytuł33,rozdział23;a.friedberg,tamże,kolumna
866); orazDe Bap ti smo, rozdział3:Ma io res (Tamże,księgatrzecia,tytuł42;
a.friedberg,tamże,kolumna644-646);atakżeDe Elec tio ne wLi ber se xtus,
rozdział17:Fun da men ta (cic,Se xtus de cre ta lium, księgapierwsza,tytuł6;
a.friedberg2[1955]957-959);) wreszciewExtra va gan tes, Unam sanc tam
(cic,Extra va gan tes com mu nes, księgapierwsza,tytuł8,rozdział1;a.fried-
berg2[1955]1245-1246). Tę„ekstrawagantę”spostrzegłizatwierdziłSobór
laterańskizaleonaX.

SkorowięcwszyscybiskupinastępującypoPiotrzenaStolicyrzymskiego
Kościołajednomyślnązgodątwierdzili,żedanaPiotrowimocwiarynależy
doPapieżyrzymskichjakodoprawnychnastępców,zpewnością,jeżelika-
nonireneuszajestprawdziwy,ktobytegozaprzeczał,samzaprzeczapowagi
Kościoła.(Księgadruga:Con tra Va len ti num).

Tenpowódwystarczył,byjeśliktóreśKościołyodpadłyodStolicyrzym-
skiej,nieinaczejprzezPapieżydojednościkościelnejbyłyprzyjmowane,
niżpodtegorodzajubrzmieniemwyznania:[384] Pierw szym zba wie niem 
jest strzec za sa dy praw dzi wej wia ry i od po sta no wień oj ców w ża den spo sób
nie zba czać. A po nie waż nie mo żna po mi nąć zda nia Pa na na sze go Je zu sa
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Chry stu sa, mó wią ce go: Ty je steś Opo ka, a na tej opo ce zbu du ję Ko ściół mój
(Mt16,18),i te go, co zo sta ło po wie dzia ne do wo dzą skut ki rze czy, po nie waż 
w Sto li cy Apo stol skiej bez zma zy za wsze za cho wy wa na jest Ka to lic ka re li gia;
wy kli na my wszyst kich, któ rzy prze ciw ko Świę te mu Rzym skie mu i Apo stol skie -
mu Ko ścio ło wi pod no szą swo je kar ki, idąc we wszyst kim za Sto li cą Apo stol -
ską, w któ rej jest ca ła i do sko na ła moc re li gii Chrze ści jań skiej i wy zna je my,
że od dzie le ni są od wspól no ty Ko ścio ła Ka to lic kie go nie zga dza ją cy się ze
Stoli cą Apo stol ską, to zna czy imio na tych nie po win ny być wy mie nia ne pod -
czas ofiar, któ rzy mia no wi cie przy wi le je Świę te go Rzym skie go i Apo stol skie go
Ko ścio ła znieść usi łu ją.

TęnormęwyznaniaprzepisałBonifacyiiwEpi sto la ad Eu la lium, Car tha -
gi nen sem Epi sco pum; złożyłjąJan,biskupKonstantynopola,gdyKościółKon-
stantynopolskijednoczyłsięzrzymskim,odktóregoodpadłprzezakacjusza.
TężePapieżhormizdasposłałdobiskupówhiszpanii,byjeśliktośprzycho-
dzącyzodszczepieństwaprosiłichowspólnotękościelną,dopuszczonybył
wedługtejformywyznania.JąwreszciePapieżhadriandałnaÓsmySynod
generalny.Wystarczającowięcwinnobyćuzasadnione,chybażebardzojeste-
śmyzacięci,iżwStolicyrzymskiejpowagaimocPiotrajestumieszczona.

RozdziałV,

gdzietensamwniosekdowodzonyjest
wyraźnymiświadectwamidawnychświętych

alenienależysłuchaćtych,którzyganiąiwyśmiewają,żeprzytaczamy
tuichświadectwa,którychosądjakowewłasnejsprawiesłusznieinaj-

lepszymprawemprzeciwnicymogąlekceważyć.Botasprawaniebyławła-
snarzymskichPapieży,leczwspólnaKościołaiwszystkichludów.iwśród
tychświadkówbyliniektórzyŁacinnicy,inniGrecy,częściąhiszpanie,częścią
afrykanie,częściąGallowieiGermanie,dlatychludzizwyklesprawaKo-
ściołarzymskiegonietylkoniebyławłasna,lecznawetbyłaobca.Byłoteż
wśródnichwielumężów takbardzopoważnych i prawych[385] nauką,
życiemorazobyczajami,żebyichwiaraaniniepowinna,anizaisteniemogła
byćpodejrzana.nadtoniektórzyznichalbobyliuczniamiapostołów,albo
zpewnościąbliscytemuwiekowi,któremuwypalićpiętnozmyśleniamogą
tylkoludzieniezbożniibezwstydnegoczoła.

leczbyniezostawićżadnegomiejscawykręcaniuwypadatakżeużyćświa-
dectwdawnychświętych,którzyniebylirzymskimiPapieżami.onibowiem
zaisteniemieliżadnegopowodu,dlaczegobynieuznawali,albozmyślali.

ireneuszwtrzeciejksiędzeAd ver sus ha ere ses, rozdział5:Lecz po nie waż
wy li czać na stęp stwa wszyst kich Ko ścio łów by ło by zbyt dłu go, naj więk sze go 
i naj star sze go, oraz wszyst kim zna ne go Ko ścio ła, przez chwa leb nych dwóch
apo sto łów Pio tra i Paw ła w Rzy mie za ło żo ne go, gło sząc tę, któ rą ma od
aposto łów tra dy cję i zwia sto wa ną lu dziom wia rę, aż do nas do cho dzą cą,
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zawsty dza my wszyst kich tych, któ rzy wnio sku ją jak nie trze ba. Z tym bo wiem
Ko ścio łem z po wo du po tę żniej sze go pierw szeń stwa ko niecz ne jest, by zga dzał
się ka żdy Ko ściół, to jest ci, któ rzy są ze wsząd wier ni, w nim za wsze za cho wa -
na jest tra dy cja, któ ra jest od apo sto łów. Dotądireneusz.

Przekonany tymaugustyn,wCon tra epi sto lam Ma ni cha ei, rozdział4,
powiada:Wie le trzy ma mnie jak naj słusz niej w ło nie Ko ścio ła. Trzy ma na stęp -
stwo ka pła nów od sa mej sto li cy apo sto ła Pio tra, któ re mu Pan po wie rzył owce
swo je do pa sie nia, aż do obec ne go bi skup stwa. Tębowiemkatedręapostolską
izwierzchnośćwKościelerzymskimuznajetensamaugustynwEpi sto la
162 ad Glo rium et Eleu sium, wEpi sto la 106 ad Pau li num orazIn Jo an nem
trac ta tus 56, iwdrugiejksiędzeCon tra Pe la gium et Co ele sti num, atakże
drugiejksiędzeCon tra Do na ti stas, rozdział1.(cic,De cre tum, częśćdruga,
causa2.zagadnienie7,rozdział35:Pu to; causa24,zagadnienie1,rozdział
33:Pu den da, rozdział18:Lo qu itur Do mi nus, rozdział26:Qu ae di gnior; cau-
sa22,zagadnienie2,rozdział:Omnes; a.friedberg1[1955]494,978-979,
971-972,976; De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja93,rozdział3:Qui cathe -
dram, a.friedberg1[1955]321).

cyprianwpierwszejksiędzeEpi sto lae, wEpi sto la ad Cor ne lium, iwksię-
dzeczwartej,wEpi sto la ad Pu pia num, orazwrozprawie:De sim pli ci ta te prae-
la to rum, otwarcieutrzymuje tosamozdanie.Takżeambrożyjestsławnym
świadkiemtejrzeczywksiędzeDe exces su fra tris sui Sa ty ri, rozdział7,oraz
wSer mo 47 de fi de Pe tri.

cyrylwedługŚwiętegoTomasza,wksiążceCon tra er ro res Gra eco rum,
dużowyraźniejniżpozostalipisarzedajeświadectwotejprawdzie.niedziw
się,żewksięgachThe sau ri, zktórychteurywkiprzezŚwiętegoTomaszasą
przytaczane, terazichzna- [386] leźćniemożna.Błędnowiercybowiem
okaleczylitęksięgęicowniejnależałodopowagiPapieżarzymskiego,
wszystkotowyskrobali.ŻetosamozrobilibłędnowiercywCom men ta rii
Theophy lacti su per Jo an nem, zostałodziśprzezmężówkatolickichiprze-
chwyconeiogłoszone.chociażniewszystkieksięgiThe sau rus przełożone
sąnałacinę,bonaSzóstymSoborzeprzytaczanajestksięga32,któranam
niezostaładana.

ŚwiętyTomaszmówitakżeoMaksymie,żenietylkotozdaniegłosi,lecz
nawetpotwierdzatymuzasadnieniem,żePawełapostołprzyszedłdonaucza-
niaPiotra,dającmianowicieprzykładpóźniejszym,bydonastępcówPiotra,
rzymskichPapieży,wpodobnejsprawiesięuciekali.

PonadtohieronimwEpi sto la ad Da ma sum de no mi ne hy po sta sis jest
bogatymświadkiemtejżesprawy.SłowajegoprzytoczyłGracjanwcausa24,
zagadnienie 1, rozdział 25:Qu oniam ve tus (cic,De cre tum, część druga;
a.friedberg1[1955]975-976).BocowtejCau sa izagadnieniu,rozdział14:
Ha ec est fi des, (tamże,kolumna970), przytoczonejestzwykładusymbolu
Ad Da ma sum, świadomiepomijam,gdyżerazmprzeczy,żetenlistjesthiero-
nima.leczmadobrze,iżów:Ad Da ma sum de no mi ne hy po sta sis jestbez-
sporniehieronima.Dodaj,żewksiędzepierwszejApo lo gia ad ver sus Ruf fi num
zatosamo ma,iżktośutrzymujerzymskąwiarę,iżejestkatolikiem.
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również Bernard od nas działaw liście 131Ad Me dio la nen ses i 166
Ad In no cen tium, oraz189dotegosamegoi237Ad Eu ge nium, atakże242
Ad Ro ma nos. Przytoczyłbym inne, gdyby te nie były dość obfite, aby tej
sprawiedaćwiarę.cóżbowiem?Poglądtyluitakwielkichojców,zgodny,
jednomyślny,ciągły,kogonieskłoniuznaćzasłuszneto,cojestmówione?
Prócztego,cotoznaczy,ukazanezostaniewnastępnymrozdziale,copotwier-
dzająteżświadectwaświętychSoborów.

RozdziałVI,

gdzieprzytoczonesąnajjaśniejszeświadectwaSoborów,
którymidowodzisięmocyipowagiRzymskiegoKościoła.

Dopowyższychdwóchrozdziałówniewpisaliśmyanisłówwszystkich
Papieży,anidawnychświętych,bymowaniestałasięzadługaizbyt

uciążliwa.[387] Wskazaliśmytylkomiejsca,któregdyczytelnikzobaczy,
wtedyjasnopojmie,żeniewnieśliśmyniczegociemnego,niczegoniewłaści-
wego,alboconiebyłobydorzeczy.Teraznietylkosynodalnesądyotejspra-
wie, lecz także słowa przytoczymy, by przeciwnicy chmurą tych także
świadkówciężejzostaliprzytłoczeni.

PierwszewięcniechbędzieświadectwoSoborunicejskiego,któreponie-
ważwpisanejestdorozdziałuczwartego,niepotrzebagopowtarzać.

DrugieniechbędzieSoboruchalcedońskiego,któreprzytoczyłŚwięty
TomaszwdziełkuCon tra er ro res Gra eco rum wtesłowa:Czci my we dług Pism
oraz okre śle nia ka no nów naj święt sze go Bi sku pa Rzy mu, że jest pierw szym 
i naj więk szym z bi sku pów. orazniżej:Je że li ja kiś bi skup gło szo ny jest be zecny,
ma wol ne zda nie od wo ła nia się do naj święt sze go bi sku pa sta ro żyt ne go Rzymu;
po nie waż ma my Pio tra, opo kę uciecz ki i on sam swo bod ną wła dzą w miej sce
Bo ga ma pra wo roz strzy ga nia zgod nie z klu cza mi da ny mi so bie przez Pa na: 
i wszyst ko przez nie go okre ślo ne win no być za cho wy wa ne jak od wi ka riu sza
apo stol skie go tro nu.

awrzeczysamejnapierwszejczynnościtegoSoborumówisię,iżleon
rządzitronemapostolskimaStolicarzymskajestgłowąwszystkichKościo-
łów.apodczasczynnościdrugiej,gdyprzeczytanyzostałlistleona,ojcowie
wołali:Wy klę ty, kto tak nie wie rzy: Piotr prze mó wił przez Le ona. apodczas
czynnościtrzeciejzwąBiskuparzymskiegoPanemnaszymiokrzykującnazy-
wająapostolskimiPowszechnym:ajegonaukęprzyjmująjakświętegoPio-
tra,ipragną,bywszystkiedogmatySoborupotwierdzonebyłypowagąStolicy
apostolskiej.agdyleonpotępiłDioskora,Sobórrzekł:Naj święt szy Ar cy bi -
skup wiel kie go Rzy mu wraz z trzy kroć naj święt szym Pio trem, któ ry jest opo ką
i pod wa li ną Ko ścio ła Ka to lic kie go, i ten, któ ry jest fun da men tem pra wej wiary,
po zba wił go god no ści bi skup stwa. awliściesynodalnymdoleonaojcowie
gratulują,żePandałtakwielkiegobiskupaStolicyapostolskiej,skądwytryska
źródłoistrumieńnaszejreligii.itonaSoborzechalcedońskimmianowicie.
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Tegozaś,coprzytaczaŚwiętyTomasz,niemawewspółczesnychodpisach.
lecz,żeprzezbłędnowiercówwyskrobanezostało,żalisięGrzegorz,Epi sto -
lae, księgapiąta,Epi sto la 14 ad Na rsem co mi tem.

[388] TrzecieświadectwojestnaPiątymSoborzePowszechnymodpra-
wionymwKonstantynopolu.Wwyrokubowiemtym,któryarcybiskupKon-
stantynopolskiMennaogłosiłprzeciwkoantymowi,awszyscyojcowieSoboru
podnimsiępodpisali,samMennadorzuciłtesłowa:My idzie my za Sto li cą
Apo stol ską i je ste śmy po słusz ni, jak wa sza mi łość wie, a jej uczest ni ków mamy
za uczest ni ków, i po tę pio nych przez nią my też po tę pia my. PiątywięcSobór
Powszechny,podpisującsiępodsądemMenny,przyjmujepostanowieniaStoli-
cyapostolskiejzapewne.inaczejbowiemnieuważałbytychwszystkichza
Katolików,którzyuczestnicząwrzymskiejiapostolskiejwierze,iniepotę-
piałbytych,którychStolicaapostolskapotępiła.

inne,bardzopoważneświadectwo,masznaSzóstymSoborzePowszech-
nym,wczynnościczwartej:gdziewypisanejestwyznaniewiary,któreagaton,
BiskuprzymskiwysłałdoSoboru.Powtarzajetensamagatonwsugestii
synodalnej,(takbowiemtamsięnazywa),podktórąniezliczenibiskupisię
podpisali.itasugestia,byktośniezostałoczerniony,zatwierdzonazostała
przezwszystkichojcówSoboru,wczynności8,13i17.Słowazaśwyznania
synodalnegowtensposóbsięmają:Dzię ki wspie ra ją cej po mo cy Bło go sła wio -
ne go Apo sto ła, ten je go Apo stol ski Ko ściół ni gdy z dro gi praw dy nie zbo czył
w ja kiejś stro nie błę du. Je go po wa gę ja ko księ cia wszyst kich apo sto łów, zawsze
ca ły Chry stu so wy Ko ściół Ka to lic ki oraz So bo ry Po wszech ne przyj mu jąc, we
wszyst kim na śla do wa ły: i wszy scy czci god ni oj co wie je go apo stol ską na ukę
przy ję li, przez któ rą i naj bar dziej wy pró bo wa ne świa tła Chry stu sa ja śnia ły,
któ rą i świę ci na uczy cie le pra wo wier ni czci li i na śla do wa li; błęd no wier cy zaś
fał szy wy mi za rzu ta mi i nie na wist ny mi oszczer stwa mi prze śla do wa li. Udo wod -
nio ne bo wiem zo sta nie, że ten Apo stol ski Ko ściół Chry stu sa z ła ski Bo ga nigdy
ze ście żki tra dy cji apo stol skiej nie zbłą dził, ani no win ka mi błęd no wier czy mi
ska żo ny nie upadł: lecz jak od po cząt ku wia ry chrze ści jań skiej przy jął od swych
za ło ży cie li, ksią żąt apo sto łów, po zo sta je nie ska żo ny do koń ca, zgod nie z obiet -
ni cą sa me go Pa na Zba wi cie la: Pio trze, Pio trze, oto sza tan żą - [389] dał was,
itd. Ale ja pro si łem za to bą, aby nie usta ła wia ra two ja: a ty utwier dzaj braci
two ich (Łk22,31-32). Że to apo stol scy pa pie że, moi po przed ni cy, uf nie za wsze
czy ni li, wia do mo. Dotądagaton,Biskuprzymski.apodczasczynności18
samSobórotwarciewyznaje,żeBiskuprzymskiagatonjestnastępcąnastolicy
księciaapostołów.

naSiódmymtakżeSoborzePowszechnym,czynnościdrugiej,odczytany
zostałlistsynodalnyhadrianai,wktórymokreśla,żeKościółrzymskijest
głowąwszystkichKościołów.listzostałprzezSobórPowszechnyprzyjęty
iuznany,jakwidaćztejżedrugiejczynności.

równieżnaÓsmymSoborzePowszechnymjestpismohadriana,tegoimie-
niadrugiego,przeztenSobórprzyjęteipotwierdzone,którezawieratowy-
znaniewiary,któreumieściliśmynakońcuczwartegorozdziału.ojcowiezaś
tegoÓsmegoSoboruzgadzająsięznaukąrzymskiegoPapieżawtesłowa:
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Idąc we wszyst kim za Sto li cą Apo stol ską ufa my, że za słu ży my być w jed nej
wspól no cie, któ rą Sto li ca Apo stol ska gło si, w któ rej jest praw dzi wa i peł na
rze tel ność re li gii Chrze ści jań skiej. Dla te go imio na nie zga dza ją cych się ze
Stoli cą Apo stol ską nie po win ny być wy mie nia ne pod czas świę tych ta jem nic.
(WtenmianowiciesposóbprzytaczaTorquemadawksiędzedrugiej,rozdział
109).Dotądojcowie.natymżeznówSoborzezatwierdzonyzostałlistpatriar-
chyKonstantynopolskiegoignacegodohadriana,gdzietasamarzeczotwar-
ciejestnauczana.(czynnośćpierwszaÓsmegoSoboru).zatwierdzonetakże
zostałopismoKościołarzymskiego,atakżeSynodMikołajai,wktórychjest
tasamanauka.leczinaostatniejsesji,w21kanonie,SobórStolicęrzymską
nazywaStolicąPiotra,księciaapostołów.

PonadtoSynodrzymskizaSymmachazgadzasię,żebiskupStolicyrzymskiej
słuszniemawcałymświeciepierwszeństwokapłaństwabłogosławionegoPiotra
apostołaizwykłdawaćmocstatutomsynodalnym.(cic,De cre tum, część
pierwsza,Dystynkcja96,rozdział1:Be ne; a.friedberg1[1955]335-338].

Prócz tego inny Sobór Powszechny, któremu przewodniczył Mikołaj,
powiada:Je że li ktoś wzgar dził by do gma ta mi al bo de kre ta mi dla wia ry Ka tolic -
kiej, al bo kar no ści ko ściel nej, przez bi sku pa Sto li cy Apo stol skiej ogło szony mi,
niech bę dzie wy klę ty. (cic,De cre tum, częśćdruga,causa25,zagadnienie2,
rozdział18:Si qu is; a.friedberg1[1955]1016).Takieniemalzdanieprzyjął
lucjusziii,rozdział9:Ad abo len dam, tytuł7 De ha ere ti cis. (cic,De cre ta les
Gre go rii IX, księgapiąta;a.friedberg2[1955]780-782).

równieżleon,tegoimieniadziewiąty,wliściesynodal- [390] nymdo
Piotra,patriarchyantiocheńskiego,twierdzi,żeŚwiętyrzymskiiapostolski
KościółjestgłowąwszystkichKościołów,doktórejwiększesprawytrzeba
odnosić.rzecze:Wszyst kie So bo ry i Świę ty nad świę ty mi, Król nad kró la mi,
po twier dza ją.

PozatymSobórlaterańskizainnocentegoiiimatak:Nie chce my ni cze go
uj mo wać opa to wi Jo achi mo wi, sko ro wszyst kie pi sma ka zał prze ka zać Sto li cy
Apo stol skiej do za twier dze nia, al bo też po pra wie nia, moc no wy zna jąc, że
utrzy mu je tę wia rę, któ rą utrzy mu je Ko ściół Rzym ski, któ ry z wo li Pa na jest
mat ką i na uczy ciel ką wszyst kich wier nych. (cic,De cre ta lia Gre go rii IX, tytuł
1:De sum ma Tri ni ta te et fi de ca tho li ca, rozdział2:Dam na mus; a.friedberg
2[1955]6-7).

TegosamegouczyłSobórlyońskiiizaGrzegorzaX.(cic,Se xtus de cre -
ta lium, księgapierwsza,tytuł1,rozdziałjedyny:Fi de li; a.friedberg2[1955]
937).zBożegoprzetoustanowieniarzymskiKościółjestnauczycielkąwier-
nychidlategorzymskibiskupnastępujepoPiotrzewnauczaniuKościoła.
TosamoprzekazujeSobórlyońskiizainnocentegoiV.(cic,Se xtus de cre ta -
lium, księgapiąta:tytułDe ho mi ci dio, rozdział1:Pro hu ma ni; a.friedberg
2[1955]1080).

całkiemtosamoprzekazujeSobórTrydenckinasesjisiódmejwtesłowa:
Je śli by ktoś po wie dział, że w Ko ście le Rzym skim, któ ry jest wszyst kich
Kościołów mat ką i na uczy ciel ką, nie ma praw dzi wej na uki o Sa kra men cie
chrztu, niech bę dzie wy klę ty.
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SobórzaślyońskiiizaGrzegorzaXmówi,żerzymskiPapieżjestwika-
riuszemJezusachrystusa,następcąPiotra,sternikiemKościołapowszechnego.
(cic,Se xtus de cre ta lium, księgapierwsza,tytuł6:De elec tio ne, rozdział3:
Ubi pe ri cu lum; a.friedberg2[1955]946-949).

natomiastSobórwViennezaKlemensatwierdzi,żewyjaśnianiewątpli-
wościwiarynależywyłączniedoStolicyapostolskiej.(cic,Cle men ti nae,
księgapierwsza,tytuł1:De sum ma Tri ni ta te, (jedyna);a.friedberg2[1955]
1133-1134).

Prócz tegoojcowieSoboruflorenckiegomówią:Okre śla my, że Świę ta
Stoli ca Apo stol ska i Rzym ski Pa pież ma ją pry mat nad ca łym świa tem, a sam
Rzym ski Pa pież jest na stęp cą Bło go sła wio ne go Pio tra, księ cia apo sto łów oraz
praw dzi wym za stęp cą Chry stu sa, jest gło wą i oj cem ca łe go Ko ścio ła oraz
nauczy cie lem wszyst kich Chrze ści jan. I je mu w Bło go sła wio nym Pio trze
przeka za na zo sta ła od Pa na na sze go Je zu sa Chry stu sa peł na wła dza pa sie nia
i pro wa dze nia Ko ścio ła po wszech ne go, jak w dzie jach So bo rów Po wszech nych
jest za war te. DotądSobórflorencki.

leczświadectwaSoborówwystarczającoliczneprzytoczyliśmy.Teraz,co
przedłożyliśmy,należyumocnićrozumowaniamiteologicznymianajbardziej
to,żerzymskiPapież,gdysądziowierze,mylićsięniemoże.

[391] RozdziałVII

rozumowaniamiteologicznymidowodzi,żeRzymskiPapież
wrozstrzyganiusporówowiaręzbłądzićniemoże.

ŻerzymskiPapieżnastępujewPiotra:miejsce,wiaręipowagę,Kościół
zawszeuznawałodczasuapostołów.Tego,ponieważzgodąizwyczajem

całego światabyłoumocnione,nawetarianieniemoglizaprzeczyć,jakzdra-
dziłSozomenwczwartejksiędzeHi sto ria tri par ti ta, rozdział15i16.

nadtotakbardzopewneijawnejest,żebyłbymniedorzeczny,gdybym
chciałwykazać,iżdorzymskiejStolicybiskupiKościołówwewszystkich
najpoważniejszychsprawachodwoływalisię,wiernizjejustzawszeprosili
owyroczniewiary,wszyscyKatolicyoczekiwalijejsąduwsporachreligij-
nych,wszystkieświęteSoboryojejmocipowagębłagały.ztego,ponieważ
niemożebyćzaprzeczone,odlewasięisporządzaposzukiwanyprzeznas
dowód,odktóregowśródwieluiwielkichniełatwoktośbypowiedział,że
innyjestbardziejoczywisty,albopewny.

Jeślibowiemniemażadnegorozumniejszegotłumaczaprawchrystusaniż
wieczystyzwyczajKościoła,Kościółzaśwzagadnieniuwiaryireligiioraz
innychnajpoważniejszychsporachnieuciekasiędobiskupów:antiocheń-
skiego,aleksandryjskiego,ToledańskiegoalboBrakareńskiego(Braga),lecz
zawsze,wkażdymwieku,dorzymskiego,któżzwątpi,żetojestten,którego
jakmamyzanastępcęPiotra,takrównieżzamistrzaapostolskiejnaukioraz
sędziegozagadnieńwiary?
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BojeżelichrystuszostawiłkogośtegorodzajupoPiotrzedoustanawia-
niaKościołaorazutrzymywaniawprawdzie, tomianowiciejeston,albo
żaden:skoroobiskupachinnychKościołówniemapytania,czyniezostali
daniprzezBogawmiejscePiotraKościołowipowszechnemujakonauczy-
cieleipasterze.rzymskiwięcbiskup,jaktłumaczyzwyczajKościoła,jest
tym,komuPanpowiedziałwPiotrze: Na tej opo ce zbu du ję Ko ściół mój 
(Mt16,18);i:To bie dam klu cze kró le stwa nie bie skie go (Mt16,19);i: Co kol -
wiek roz wią żesz na zie mi, itd.(Mt16,19),aznowu:Paś owce mo je (J21,18);
iznowu:Ja pro si łem za cie bie, aby nie usta ła wia ra two ja, a ty po twier dzaj
bra ci two ich (Łk22,32).

aco,żesamymnawetdoświadczeniemrzeczystwier- [392] dzamy,iżprze-
powiedniechrystusaoPiotrzeinastępcachwyraźniespełniająsięwKoście-
lerzymskim?Wiadomobowiem,żejestonstałyiniewzruszony,wcałym
takżeświeciebityzwszelkiegorodzajuwyrzutni,wytrwałwwierzeipowa-
dzePiotra.agdyinneKościołyapostołówwidzieliśmy,alboprzezniewier-
nychzajętebezśladuwiary,alboniekiedyprzezbłędnowiercówzarażone,tej
jednejrzymskiejStolicyanipoganie,anibłędnowiercyniemogliprzemóc.
Walczonozaśporywczo,nietylkozestronybiskupówGreckich,lecziwielu
innychzcałegoświata,bytenprzywilejKościołarzymskiegoobalić.amieli
onizasobązaisteibrońcesarzy,iwiększąliczbęKościołów,nigdyjednaknie
moglisprawić,byalbowładzęrzymskiegoPapieżaodwołać,albonainnego
przenieśćbiskupa.

owszem,którzyzaisteodpadliodStolicyrzymskiej,cizawszebyliwKo-
ścieleuważanizaodszczepieńców,którzyzaśzaprzeczylisądomtejStolicy
owierze,zabłędnowierców.Towszystkozaśwystarczającodowodzi,żenie
zludzkiego,leczBożegopostanowieniaKościółrzymskijestnadinnymi
przełożonyiprzywilejePiotrawłasnymprawemsobieurościł,iżewreszcie
on jestopoką,naktórejchrystuszbudowałKościółpowszechny,którego
bramypiekielnenieprzemogą.

Gdybytotakniebyło,jakKościółrzymskitakstaływprzekonaniu,mógł-
byopieraćsiętyluitakwielkimwładcomzwalczającym,takwielubłędno-
wiercomsprzeciwiającymsię,takróżnymKościołomodpadnięciezamyśla-
jącym?agdybytenprzywilejBiskuparzymskiegoteologowiestwierdzali
zmyślonymipustympoglądem,przekonanieniepozostałobytakstałeinie
zostałobypotwierdzonedługościączasu,iniestarzałobysięwrazzestuleciami
iwiekiemludzi.Widzimybowiem,żezmyśloneipustepoglądy,zwłaszcza
wobecsprzeciwuludziuczonych,zdługimtrwaniemzanikły.Dzieńbowiem
niszczyzmyślonepoglądy,aumacniasądywiary.Dodaj,żeprostotatradycji
apostolskichniemogłabyażdonasbyćzachowana,gdyinneKościołytyle
razyzajmowalibiskupibłędnowierczy,gdybyjednaStolicaapostolskawśród
tylunawałnicświata,nieistniałastałainiewzruszona.

Dotego,skoroSynodyiprowincjalneigeneralnebezpowagirzymskiego
Papieża [393] niekiedybłądziły,nigdyzaś,gdypowagąrzymskiegoPapieża
zostałyumocnione,powinnobyćdośćprzekonujące,żemocSoborów,anawet
całegoKościoła,odPapieżarzymskiegopochodzi.oczymponieważwiele
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powyżejpowiedzieliśmy,stamtądczytelnikniechweźmieto,codorozwinięcia
tegouzasadnienianależy.agdybywokreśleniuzagadnieniawiaryBiskup
rzymskimógłbłądzić,zarazniepewnestajesięnampotępieniewielubłędno-
wierstw,większośćbowiemniezostałapotępionaprzezpostanowienieSobo-
ruPowszechnego,leczprzezwyrokrzymskiegoKościoła.

Prócztego,jeżeliwśródojcówSoborujestspóralboopojmowaniePisma
Świętego,alboojakąśksięgę,czyjestkanoniczna,czynie,albooinnetego
rodzajuzagadnienie,douzgodnieniategosporutrzebaustanowićsędziego,
któregosądjednakbędzieniepewny,jeżelibędziemógłsięmylić.zasędziego
zaśmiędzyróżniącymisięojcamiSoborużaden,jaktylkoBiskuprzymski
niejestwKościeleuznany.

PozatymwyjaśniatowyraźniezwyczajKościoła.nigdybowiemwspra-
wachwiaryniezostałoprzyjęteodwołanieodStolicyrzymskiej,leczbłędno-
wierców, przez nią osądzonych,Kościół za błędnowierców także zawsze
osądzał.inapewno,gdybysądrzymskiejStolicybyłzwodniczy,aSoborubył
prawdziwyipewny,sprzeciwiałbysięnaturze,rozumowiiprawdziwejteolo-
gii,ktoodwołaniaodPapieżadoSoborubyodmawiał.Tymjednymuzasad-
nieniemdowodziGelazy,żeStolicaapostolskasądziocałymKościele,sama
zaśniepodlegażadnemusądowi.Tegorodzajuodwołań,zwłaszczawdogmacie
wiary,Kościółniezna;bonimitylkobłędnowiercysięposługują.

ajeżelidlakażdegozosobnabłędnowiercytrzebazbieraćSobórPowszech-
ny,ponieważtoczęstojesttrudne,azaistenawetniemożliwe,wolnobędzie
wtymczasiebezkarnieżyćbłędnowiercom,dopókiSobórzcałegoKościoła
sięzgromadzi.Skorowiadomo,żetojestobceopatrznościchrystusa,wyznaj-
myraczej,żepowagaStolicyapostolskiejwystarczydozwyciężaniabłędno-
wierstw.itakstajesię,żesądtegotrybunałuowierze,będzieuznawanyza
całkiempewny.aco,iżwierzymynietylkowKościółKatolicki,lecztakże
apostolski?aprzecieżKościół[394] rzymskizazgodąojcówiwiernych
zwanyjestapostolski,podczasgdywszystkiepozostałejużwielestądlatten
przydomekutraciły.

leczpytasz:czyniebędziebłędnowierczetwierdzić,żerzymskiKościół
możezwyrodniećjakinne,aStolicaapostolskatakżeodpaśćodwiarychry-
stusa?natopytanieodpowiadamykrótko.niechcemytuuprzedzaćwyroku
Kościoła,leczjeśliodwołujesiędoGeneralnegoSoboru,nabłędziewypala
siępiętnobłędnowierstwa.Boniewidzędlaczego,cosammyślę,nieśmiał-
bympowiedziećotejrzeczy,którąwydajemisiętymlepiejznam,żejąbliżej
istaranniejkontempluję,akontemplujębezuczuciaiwzburzenia.ajeżeli
błądzęwtym,iżbronięprzywilejówStolicyrzymskiej,udzielonychjejprzez
chrystusa,awierzę,iżprzeczącywinnibyćpotępienizabłędnowierstwo,błą-
dzęnietylkobezpiecznie,leczchętnie;iniechcę,bypożytecznybłąd,którym
teżsięraduję,zwłaszczabezmocyrozumuzostałnamniewymuszony.Bonie
tylkorozumirozprawaskłoniłymnie,bymtakwierzył,lecztakżewspania-
łośćipowaganajwyższychteologów.

hieronim(De no mi ne hy po sta sis ad Da ma sum) mówi,żebezbożnyizgu-
bionyjest,ktonieposzedłbyzawiarąkatedryPiotra irzymskiejStolicy.
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cyprian (De sim pli ci ta te pra ela to rum, rozprawa trzecia) powiada, że jest
obcym,bezbożnymiwrogiem,ktoniezachowujejednościKościołapowszech-
nego,tojestjednegoświatła,skądwielepromieni;jednegokorzenia,skąd
wielegałęzi;jednegoźródła,skądwielestrumieni;jednejopoki,naktórejzbu-
dowanyjestKościół;jednegoPapieża,którywszystkichinnychswąmocą
ipowagątrzyma.zktóregojeśliusunieszpromień,zgaśnie;jeżeliodłamiesz
gałąź,zginie; jeśliodetnieszstrumień,uschnie.Takbowiemonwyjaśnia.
aktowsporzewiarywzbraniasięprzedStolicyapostolskiejwiarąisądem,
tenniemożeutrzymać:anijedności,aniświatła;anipromienia,aniźródła.
itenżecyprian(księgaczwarta,Epi sto la no na) rzecze:Kto opusz cza ka te drę
Pio tra, na któ rej zbu do wa ny jest Ko ściół, niech nie ufa, że jest w Ko ście le.
ambroży(De exi tu fra tris sui Sa ty ri, rozdział7)mazacałkiemtosamo:być
katolikiemizgadzaćsięzrzymskimKościołem.

Grzegorz(cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja12,rozdział2: Pra -
ecep tis; a.friedberg1[1955]27)uważa,żepowagęStolicyrzymskiejwspra-
wiereligiiiwiarytaknależyprzyjąć,byktoniezechce,oderwanybyłodmocy
tejopoki,naktórejchrystuszbudowałKościółpowszechny.leon[395] (cic,
tamże,Dystynkcja19,rozdział7:Ita Do mi nus; a.friedberg1[1955]62) twier-
dzi,żeniemaudziałuwBożejTajemnicyten,ktoośmielisięodejśćodmocy
Piotrowej,aniezbożnejestzuchwalstwo,któreusiłujenaruszyćtrwałośćtej
opoki,wzniesionąprzezbudującegoBoga.

Mikołajii(cic,tamże,Dystynkcja22,rozdział1:Omnes; a.friedberg
1[1955]73) kończy,żektousiłujeodebraćprzywilejrzymskiegoKościoła,
przekazanyprzezchrystusa,najwyższągłowęwszystkichKościołów,tenbez
wątpieniapopadawbłędnowierstwo.rzecze:Bo na ru sza wia rę, kto prze ciw -
ko te mu dzia ła, kto jest wia ry mat ką. TymzaśzdaniemMikołajaniechciej,
czytelniku,proszę,gardzić,onomianowicienapierwszejisiódmejczynności
ÓsmegoSoboruzostałozatwierdzone.GdziepotępienizostalifocjusziMichał,
którzyusiłowaliwstrząsnąćtymprzywilejemrzymskiejStolicy.

ajeżelipopadawbłędnowierstwo,ktoprzeczy,żeBiskuprzymskina-
stąpiłpoPiotrzeidlategoKościółrzymskiprzełożonyjestnadpozostałymi,
tocotrzebamyślećotym,ktoprzywilejedanePiotrowiprzezchrystusana
pożytekKościoła, przywileje, powiadam, które Piotrowi jako kapłanowi,
nauczycielowi ipasterzowiudzielonezostały,przeczy,żenależą takżedo
następców?Tymczasembowiem,żeowcepasiesięzdrowąnauką,braciumac-
niawwierze,wszystkienarodyzjegoustsłysząsłowoewangeliiiwierzą,
żenanimbudujesięKościół,abybramypiekielnegonieprzemogły,przypa-
dałoPiotrowinie jakoprywatnemuczłowiekowi, lecz jakoprzełożonemu
chrześcijańskiejrzeczypospolitej.DlategowśródKatolikówwahaćsięnie
powinno,izaisteniemożna,żesądyStolicyrzymskiejowierzeireligiisą
pewne.Pozatymktobyprzeczył,żewwiązaniuirozwiązywaniutasamamoc
obecniejestwBiskupierzymskim,którąwierzysię,żechrystusPiotrowi
nadał,tenprawnieizasłużeniebyłbyuważanyzabłędnowiercę;ktowięcPio-
trowejmocyumacnianiabraciwwierzeodmawiałbytym,którzypoPiotrze
następują,tenbędzieosądzonyjakobłędnowierca.
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Dotegozałóżmy,żeoreligięjestwśródwiernychjakiświeloznacznyspór.
Pytamywtedy:jeżelirzymska,atymsamymapostolska,Stolica,bypogo-
dzićsporyirozprawyróżniącychsięKościołów,zkatedryitrybunałuPiotra
wypowiesię,czypowinniśmyiśćzajejwyrokiem,czynie?Jeżeliidziemy,
gdyrzymskaStolicabłądzi,całyKościółbędziesięobracałwjejbłędzie.
Jeżelinieidziemy,gdzieżjestto:Co kol wiek zwią żesz na zie mi, bę dzie zwią -
za ne i w nie bie siech (Mt16,19)?[396] Gdzieznówto:Bóg spo mię dzy nas
wybrał, aby przez usta mo je po ga nie po sły sze li sło wa Ewan ge lii i uwie rzyli
(Dz15,7)?cobywięc,przynajmniejwsprawachwieloznacznych,związał
następcaPiotra,tobędziezwiązane,aczegobywprzedłożonymzagadnieniu
wiaryuczył,tegopoganiewinninietylkosłuchać,lecztakżewtowierzyć.

nieprzytaczamtego,coleonnapotwierdzenietejrzeczymówiwDystynk-
cji20,rozdział1:De li bel lis; (cic,De cre tum, część pierw sza; a.friedberg
1[1955]65-66),anicoDamazyihadrian(causa)25,zagadnienie1,rozdział
5:Vio la to res orazrozdział11:Ge ne ra li (cic,De cre tum, częśćdruga;a.fried-
berg1[1955]1008oraz1009-1010).Topowiem,żenaSynodziewalcalade
henares,zatwierdzonymprzezSykstusaiV,potępionyzostałPiotroksfordzki,
takżezpowodubłędnowierstwa,wtym,żetwierdzi,iżKościółmiastarzymu
możebłądzić.Tenrównieżbłąd,ztegosamegotakżepowodubłędnowierstwa,
potępiłtenżeSykstusiV,w„ekstrawagancie”wydanejprzeciwkoPiotrowi
oksfordzkiemu.októrejponieważwrozważaniuDe po eni ten tia dośćwiele
powiedzieliśmy,czytelniktambędzieodesłany.zmuszonywięczostałonod-
wołaćswojezdaniewtejformie:Zga dzam się ze Świę tą Mat ką, Ko ścio łem
Rzym skim, i Sto li cą Apo stol ską, a usta mi i ser cem wy zna ję, że tę utrzy mu ję
wia rę, któ rą Pa pież Syk stus utrzy mu je po wa gą apo stol ską i ewan ge licz ną. 
A wszyst kich, któ rzy prze ciw ko tej wie rze wy stę pu ją, ogła szam za god nych
wiecz ne go po tę pie nia. DotądzSynoduwalcaladehenares.

MarcinVzaśnakońcuSoboruKonstancjańskiegopowiada:Za zgo dą Świę -
te go So bo ru na ka zu je my ar cy bi sku pom, bi sku pom itd., je że li ktoś o Sa kra men -
cie cia ła i krwi Pa na, al bo o chrzcie, czy wy zna niu grze chów i na ło że niu po ku ty
za grze chy, al bo po zo sta łych Sa kra men tach Ko ścio ła, czy ar ty ku łach wia ry,
ina czej my śli i uczy, niż uczy i za cho wu je świę ty Rzym ski Ko ściół, że by ście go
osą dzi li ja ko błęd no wier cę. SobórwięcKonstancjańskiosądził,żebłędnowier-
camisąci,którzyopierająsięwierzeinauceKościoła.

nakoniectododam:Skoroztradycjiapostołówdobywasięmocneipewne
uzasadnieniedlazwyciężeniabłędnowierstwa;wiadomozaś,jeślizestawisz
umieszczonetuświadectwairozumowaniaztymi,któreumieściliśmywksię-
dzetrzeciej,żeapostołowieprzekazali,iżrzymscyBiskupinastąpilipoPiotrze
warcykapłaństwiecałegoKościołainauczaniuwiary,dlaczegonieodważymy
sięprzeciwnegotwierdzeniapotępićjakobłędnowierczego?

leczjakrzekłem,[397] niechcęuprzedzaćosąduKościoła.chociażnie
wydajęsięuprzedzać,skorojużmowasamegoKościołapotwierdziłacałe
naszezdanieopowadzeStolicyapostolskiej.lecztoledwieztrudemmówię
zewzględunapewnychuczonychipobożnychmężów,którzynamsięsprze-
ciwili.To twierdzę,azaisteufnie twierdzę,żezarazę izgubęKościołowi
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przynosząci,którzyalboprzeczą,żerzymskiPapieżnastępujepoPiotrze
wwierzeipowadzenauki,albozpewnościądodają,żenajwyższypasterz
Kościoła,ktokolwiekostateczniebynimbył,możebłądzićwsądziewiary.
ijednoidrugiemianowicierobiąbłędnowiercy,cizaśktórzyimwobojgusię
sprzeciwiają,ciwKościeleuchodzązaKatolików.

Jaztegopowoduniepojmujęwjakimzamiarzeniektórzywierniwolą
sprzyjaćpoglądombłędnowierców,niżKatolików.Bowidzęzaczymidąbłęd-
nowiercy,mianowicie:swobodążyciainauczania,awtymwszystkimzabez-
karnością.chcąciałabezgłowy,żebyaninogaaniduchobowiązkuswegonie
spełniały.chcąowiecbezjednegopasterza,bychociażsamisąwilkami,wy-
dawalisięjednakpasterzami.chcąsporówbezsędziego,abyniebyłokońca
rozbieżnościom,itakpousunięciusędziegowalczyćprzeciwkouczonym,
byprzezluduznanibylizazwycięzców.chcąwreszciewszystkowzburzyć,
ponieważ,jakuhiszpanówjestprzysłowiem: męt na rze ka, zysk ry ba ków.

MyzaśidźmyzaogólnympoglądemKatolików,bezpieczniebowiempo-
stępujemy,ponieważjestwspólnydlaKatolików.Prócztego,żemyśląto,co
takżeświadectwaPismaŚwiętegopotwierdzają,dekretyPapieżyokreślają,
chórdawnychświętychwyśpiewuje,ojcowieSoborówtwierdzą,tradycjaapo-
stolskichdowodzi,wieczystyzwyczajKościołazachowuje.Dlategojeżelito,
copowiedziałem,jestodsamegosłońcajaśniejszeibardziejlśniące,jeżeli
powiedziałemwszystkozaczerpniętezeźródełKościołaiPisma,jeżelicała
mowanaszapewnymirozumowaniamiteologicznymiorazgodnymiinie-
zepsutymiświadkamicałąsobiewiarępotwierdza,zgadzamysięwreszcie,
że teologowie z powagiStolicyapostolskiej czerpiąmocnedowody, aby
wykazaćdogmatywiaryiteologii.omocyprzetopiątegoźródłatylepowie-
dzieliśmy.odeprzyjmyterazuzasadnieniaprzeciwników.

[398] RozdziałVIII,

gdzieodpierasięuzasadnieniarozdziałupierwszego.

awtychuzasadnieniach,któreumieszczone sąnapoczątku, niektórzy
teologowie,zaistenawetnieźli,leczniedosyćbystrzy,wszelkimwykrę-

cająsięsposobem.oddzielająmianowicieKościółrzymskiodrzymskiego
Papieżaimówią,żetenmożemylićsięwwierze,atamtenniemoże.Tak
wydajesięim,żeodpierająniemalwszystkieuzasadnienia.Bowiększośćich
napadanienawiaręrzymskiegoKościoła,lecznawiaręPapieża.Broniąwięc
oniodbłędurzymskiKościół,anierzymskiegoBiskupa.

Jeżelijednakmówimyobłędziewsądziewiary,jakzaistemówimy,janie
znajdujężadnejróżnicymiędzyStolicąapostolskąanaStolicyapostolskiej
zasiadającym.najpierwponieważgdypodchodzimydoStolicyapostolskiej
prosićowyroczniewiary,niepytamypojedynczychwiernychKościołarzym-
skiego,anisamegoKościołarzymskiegonaSoborzeniegromadzimy,lecz
pytamyosądPapieżaioczekujemyjegowyroku.
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znówponieważnieludrzymskinauczaKościółpowszechnytegocowiary
dotyczy,leczBiskuprzymski.imocsądzeniasprawwiary,wiązania,rozwią-
zywania,pasienia,niejestwludzierzymskim,leczwrzymskimpasterzu,
wikariuszuJezusachrystusa.równieżSoboryniewymagajązatwierdzenia
imocyodsamegoludurzymskiego,leczodbiskuparzymskiegoludu.

Pozatymprzywilejtrwałości,jakwyżejzostałoudowodnione,danyzostał
ściślePiotrowi.rzecze: Ja pro si łem za to bą, aby nie usta ła wia ra two ja: a ty
utwier dzaj bra ci two ich (Łk22,31-32).iznowu:Ty je steś Opo ka, a na tej
opoce zbu du ję Ko ściół mój (Mt16,18).Dlategojeżelipostępujemywedług
zasadyprawdziwej teologii,którazostała rozwiniętaw trzecim rozdziale,
najpierwstwierdzimymocną ipewnąnaukęuPiotra inastępców,azaraz
wKościelerzymskim,któregoPiotrznastępcamijestgłowąipodwaliną.
inatotakżezwracamuwagę,żejakgdywszyscybiskupinauczalibyfałszy-
wychbłędów,koniecznebyłoby,żebycałyKościółwróżnychbłędachsię
obracał,takgdypasterzKościołarzymskiego[399] postanowiłbybłądprze-
ciwnywierze,owcerównieżbysięrozproszyły,bopasterzzbłądził.Świadec-
twawreszcie które przytoczyliśmy, tego zwykle dowodzą, żenajwyższy
arcykapłanKościoła, następca Piotra iwikariuszchrystusa, gdy ogłasza
owierze,błądzićniemoże.Tymbardziejsądzę,żetrzebazganićtych,którzy
myśleli,żerozstrzygnąspór, jeślioddzieląStolicęapostolskąodBiskupa
apostolskiego.(zobaczwyżej,księgapiąta,rozdział5,zagadnienie3).rozum
tejodpowiedzinieprzyjmuje,odrzuca,odpędza.

Toraczejprzyjmuje,żebłądjestdwojaki,jedenosobisty,drugisądowy.nie
powinniśmybowiemodwracaćsięodsłówwłaściwychSzkole,chociażsą
mniejłacińskie,leczchciećtego,comówiaugustyn:miećmowyraczejszcze-
reniżbłyskotliwe.(cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja38,rozdział
12:Se du lo; a.friedbergi[1955]143). Błądwięcosobistyjestprywatnym
błędemkażdego,sądowyjestpubliczny.Wydałinnocenty,czwartytegoimie-
nia, In li bros de cre ta lium com men ta ria; jeżeliwnichjestcośbłędnego,jest
człowieka,aniepapieża,chociażtekomentarzezostałyprzezpapieżawyda-
ne.ajeślitensaminnocentywsądzieozagadnieniuwiarycośbyokreślił,co
wrzeczysamejbyłobybłędne,błądtenpochodziłbyodpublicznegosędziego,
astądbyłbybłędemsądowym.

Od po wiedź na pierw sze. Stąd łatwoodpierasiępierwszeuzasadnienie.
Godnawiarybowiemhistorianieuczy,żeJanXXiipodostąpieniupapiestwa
wtejsprawiecokolwiekokreślił,araczejgdygotowałsiędookreśleniatej
sprawy,jakmówiBenedyktXiwswojej„ekstrawagancie”,uprzedzonyśmier-
ciąniemógłokreślić.agdybyzanimzostałpapieżemmiałtenbłąd,niepowi-
nienbyćzabłędnowiercęuznany;jakaniireneusz,anizłotousty,aniTeofilakt,
aniBernard,którzybylijegozdania,gdyrzeczjeszczeprzezKościółniezosta-
łaokreślona.Są,którzyotosięspierają,niedotegodniaimiejscanależyroz-
prawiać,czyspierająsiębłędnieczyprawdziwie.

(Dru gie się roz wią zu je). Od po wiedź na dru gie. nadrugiezaśuzasadnienie
odpowiadasiętymsamymsposobem.Bocelestynniczegonieokreślił.Słowa
mianowicieinnocentegoiiitakbrzmią:Cho ciaż nie któ rzy po przed ni cy na si
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ina czej zda je się my śle li. rzekł:my śle li, anie:okre śli li. aleiinnocentynie
określaczegoś,leczwyjaśniazdanieipoglądswój,mówiąc:Nie wie rzy my, 
iż w tym wy pad ku ten, kto jest opusz czo ny, mógł by przejść do dru gich za ślu -
bin. cozaistejestprawdziwe,chociażprzezten[400] dekretałinnocentego
niezostałościśleokreślone.niezarazbowiem,jeślicośzawartejestwzwoju
prawa,trzebawierzyć,żejestdogmatemwiary.cozostałorozwiniętewprzed-
ostatnimrozdzialepowyższejksięgi.

(Trze cie mu czy ni się za dość). Od po wiedź na trze cie. natrzeciezaśuzasad-
nienieodpowiedziećniestanowitrudności.Słowobowiem:są dzę, używanejest
częstowtymznaczeniu,żejesttymsamymco:my ślę, mnie mam; wtensposób
bierzejealeksander,gdymówi,żejacyśjegopoprzednicyinaczejmyśleli.

(Czwar te od pie ra się). Od po wiedź na czwar te. Tymczasemczwarteuzasad-
nieniejestowieletrudniejszeiniedasiętakkrótkozałatwić.aleksander
bowiemotwarcieuczy,żetenzwyczaj,potwierdzonyrównieżprawemcywil-
nym,którymniejuroczystetestamentyunieważnia,obcyjestprawuBożemu,
postanowieniomojców,orazogólnemuzwyczajowiKościoła.cozaśpowagą
papieskąwtymzaistemiejscuobwieszcza,jestoczywistymuzasadnieniem,
żepodgroźbąklątwyzakazuje,byktośośmielałsiętegorodzajutestamenty
unieważniać.Stądiwnastępnymrozdzialenakazujesędziom,bywtegorodzaju
sprawachwymagalitrzechalbodwóchtylkoświadkówiżebyszlizadekreta-
mikanonicznymi,aniezaprawamicywilnymi.JeżeliwięcPapieżnakazał
Kościołowiitonakazałpodgroźbąklątwy,byniktnieunieważniałtychtesta-
mentów, które umocnione są świadectwemdwóch albo trzech świadków,
zagadnienietookreśliłniejakojakiśprywatnyczłowiek,leczjakopubliczny
sędziaKościoła.

TymczasemniejestprzykazaniemBogaiewangelii,coaleksanderwydaje
sięjednakdodawać,bywszystkiesprawyzałatwianebyłyztrzemalubdwoma
tylkoświadkami.inaczejnietylkoleoniVlecztakżeSylwesterwrozdziale
3SynodurzymskiegowydalibyprawoprzeciwneBoguiewangelii.Posta-
nowilibowiem,bybiskupniebyłskazany,jaktylkoz72świadkami.(cic,
De cre tum, częśćdruga,causa2,zagadnienie4,rozdział2:Pra esul, rozdział
3:Nul lam; a.friedberg1[1955]466).ztegowynika,żeprawocywilne,które
strzeżeusuwanianadużyćzrzeczypospolitej,bytestamentyniebyływażne,
jaktylkoktóreprzezsiedmiuświadkówsąpodpisane,niejestprzeciwneprawu
ewangelicznemu;jakitozaiste,którebyzapobiecrozdmuchanejwobecbisku-
pówzawiści, stanowi,żedoskazaniabiskupadwóch tylkoświadkównie
wystarcza.ajeżeliżycieśmiertelnikówjestwmiaręuporządkowane,obyczaje
zgodnieznaturąaniechciwościąułożone,dwojga[401] ludziświadectwo
zaistezdatnebędzie,bykażdasprawawsądziezostałazakończona.leczjak
przysięgapochodzizezła,nietego,ktoprzysięga,lecztego,ktomówiącemu
prawdęniewierzy; takżądaniewięcejniżdwóch świadków,wynikłonie
zezłaczłowiekaszukającegoprawa,leczoszukującego.aletoroztrząsać,
nienależydotegomiejscaaniczasu.

Tuwłaściwienależyto,czyaleksanderzbłądził.abezwątpieniawdekre-
tachpapieskichtrzebanajpierwrozróżnićdwierzeczy.Jednąjestjakbyzamiar
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iwniosekdekretu;drugąjestjakbyzasadaiprzyczyna,podanaprzezPapieża,
tejrzeczy,którąpostanowił.otóżwewnioskuPapieżeniemogąbłądzić,jeżeli
ztrybunałuapostolskiegorozstrzygajązagadnieniewiary.czyzaśPapieskie
racjesąkonieczne,bymnierzekłzdatne,prawdopodobne,nadającesię,nad
tymzaisteślęczećnienależy.BooprzyczynyprzytoczoneprzezPapieżynie
walczymyjakoołtarzeiogniska.

aleksanderwięcnieokreśla,żetegorodzajuzwyczajjestprzeciwnyprawu
Bożemu,leczcowidzę,iżprawnikomzwyklesiępodoba,każe,bywpoboż-
nychzapisachdwajlubtrzejtylkoświadkowiewymaganibyliprzezsędziów.
Tojestwniosektegodekretu,tocel;niemawątpliwości,żetęsprawęjakimś
swoimprawemmógłprzepisać.leczjeżelinapotwierdzenietegoprzepisu
używaKsięgipowtórzonegoprawa,inazywająBoską,jeżelipowołujesięna
przepisykanonów,jeżeliprzytaczaobyczajKościoła,niepotrzebatychzasad
ciąćnażywca.Takjak,gdybyjakieśSynodyokreśliły,żedwiesąosobywBó-
stwie:ojcieciSyn,iprzytoczyłynatorównieżtoświadectwoKsięgirodzaju:
Pan dżdżył ... od Pa na (rdz19,24),nieodrazubłądząwsądziewiary,chociaż
ztegourywkamałoodpowiedniodowodzisięTrójcy.JesttakżeSynod,naktórym
ogłoszonowieczystedziewictwoMaryi.Byprzekonaćdotegoprzytaczają
ojcowiebramęzamkniętąuezechiela(44,1-2).niechwyśmiewa,ktochce,
napróżnojednakbędziesięśmiał,boojcowiewzagadnieniuwiaryniezawsze
przytaczająprzyczynykonieczne,leczczasempodobne.ajeżelitakżePapieże,
wnosząctakiesprawyniekiedysięmylą,nienależyichzatospotwarzać;
powagategoźródłaniezostałastądbynajmniejosłabiona.

Dalejzaś,jeżelisądmójmożecośznaczyć,aniwewniosku,[402]aleksan-
der,aniwprzyczynachniezbłądził.Boustanawiałprawaswoimpoddanym na
obuforach,mianowicieobywatelomostyjskimorazsędziomWelletreńskim.
niechciałwięcaleksanderunieważniaćprawacywilnego,którymposługują
sięcesarzewkrajachpoddanychswejwładzy,leczchciał,bytakżeświeccy
sędziowiewpaństwiekościelnymsądziliotestamentachwedługpostanowień
kanonów,aniewedługprawcesarzy.Bonieuważazasłuszne,bywprzysą-
dzaniurzeczydoczesnychrówniezatroskanebyłyświętekanonyjaksąprawa
cywilne,zauczciwszeuważawpaństwachimiastach,któresąwprawieiwła-
daniuKościoła,zachowywaćzwyczajnieprawacywilnego,leczkanonów.

Dziękitemu,jeżelizasadategodekretałuściślebędziezachowana,nietylko
naziemiachpoddanychKościołowirzymskiemu,leczwjakichkolwiekinnych,
któresąpodpanowaniembiskupówiKościołów,toprawoaleksandrawinno
byćzachowane;nietylkowtym,cozostawiasięKościołowizpobożności,
lecztakżewewszystkichinnychzapisach.

Prawowięcaleksandrajestuczciwe,święte,należyte.leczzaisteniezbłą-
dziłnawetwprzyczynach.chociażbowiemniesąkonieczne,niesąjednak
całkiemniezdatne.zwyczaj,powiada,którywymagawięcejniżtrzechalbo
dwóchświadków,najpierwobcy jestprawuBożemu,Staregomianowicie
Testamentu,któredwóchtylkolubtrzechwymagałoświadków;obcytakże
postanowieniomojców,toznaczyzwyczajowiiprawukanonicznemu,gdzie
zwłaszczawsprawachdoczesnychdwóchświadkówwystarcza;obcywreszcie
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ogólnemuzwyczajowiKościoła,którywsprawachtegorodzajuzadowalasię
dwomalubtrzemaświadkami.obcyzaś,niejakoprzeciwny,leczjakonowy
izewnętrznyidlategowsądzieKościołaniezbytuznawany.

ajeżelizatąszczerościąiprawąocenąświadków,jeżelizatymStarego
Prawaikanonicznegoprawazwyczajemwładcyświataniechcąpostępować
wswoichtrybunałach,leczbyusunąćoszustważądająwiększejliczbyświad-
kówwtestamentachswoichobywateli,swobodniemogąkorzystaćzeswego
prawa;aleksanderbowiemwniczymnieprzeszkadzaswoimlistemdekretal-
nym,którymianowicietychtylkowiąże,którzybylibyKościołowipoddani
naobuforach.leczoczwartymuzasadnieniuwięcejniżdosyćpowiedziano.

(Od pie ra się pią te). Od po wiedź na pią te. Piątezaśuzasadnieniełatwosię
odpieraztego,cozostałopowiedzianewodparciuczwartegouzasadnienia.
PrzyczynybowiemPapieżenie- [403] kiedyprzytaczają,któreniezmuszają,
leczradzą.BoskorosynagogaongiśmiałapewneprawaodBoga,nietylko
zdatneistosownedorządzenia,lecztakżeniemalkoniecznedonaukiobycza-
jówireligiikażdegoludu,Kościółchrystusaprzyswoiłjesobienawłasny
użytek.DlategoiPapieżeiprawnicyichpowagąumocnieniniektóredawne
prawaznówpotwierdzoneinanowoprzywróconeprzezKościół,nazywają
Bożymi;nieżeobecniesąprzykazaniamiBoga,skorostareprawozostałousu-
nięte,leczżebyłyprzykazaniamiBoga,któremamyobecniezachowywać,
wprawdzieniemocąStaregoPrawa,czymbłędnienajbardziejuczonychPapie-
żypiętnowano,leczznowegoustanowieniaKościoła.Tozaśnoweustanowie-
nieKościoła,czyraczejprzywrócenieStarego,PrawoBożeradziprawdo-
podobnie.

Od po wiedź na szó ste. na szóste uzasadnienie odpowiadaTorquemada
wksiędze2,rozdział112,żemiędzytymiPapieżaminiemażadnejwalki.Jan
wykładaMikołaja.BoposłowachpowyższychMikołajdodał:Niech ktoś nie
my śli, że tu prze szka dza, iż nie kie dy mó wi się, że Chry stus miał miesz ki;
Chrystus bo wiem oso bę chorych przy jął w miesz kach. Tozaśjest,coJanXXii
określił,mianowiciebłędnowierczejestprzeczyć,iżchrystusiapostołowie
cośwspólniemieli,ponieważwiadomoodwrotniezŁk22,36;J4,8i13,29
orazDz4,32-37.

(Siód me roz wią zu je się). nasiódmeuzasadnienienajpierwmówisię,żetam
żadenPapieżnieokreśliłtegorodzajusporu.Papieżebowiemczęstoodpowia-
dająnaprywatnepytaniategolubtamtegobiskupa,rozwijającswójpogląd
oprzedłożonychsprawach,niewydającwyroku,którymchcielibywiernych
zobowiązaćdowierzenia.napewno,byśmyzamilczelioPelagiuszu,Mikołaj
wtymmiejscu,którepytaniategodotyczy,niczegoniepostanowił.

niezostałomubowiemprzedłożonepytanie:czychrzestudzielonywimię
chrystusabyłbyprawdziwy,lecz:czyochrzczonyprzezPoganinaalboŻyda,
przyjąłbyprawdziwySakramentchrztu.Mimochodemzaśiprzelotnie,gdy
odpowiadałnapowyższepytanie,niepytanydorzuciłodsiebie,żeudzielasię
chrztuwimięchrystusa.Wtejsprawiemógłbezwątpieniasięmylić.cowięcej,
takbardzosiępomylił,jakwykazaliśmywielkimiuzasadnieniamiwCzwartej
Księ dze Sen ten cji.
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[404] WreszcieobajciPapieżebyćmożeniewalczą.BoMikołajpojmuje
się,nauczał,żewpodobnejkonieczności,jakabyłazaczasuapostołów,jeżeli
pozostałesąrówne,chrzestwimięchrystusanawetterazbędzieważny.Pela-
giuszzaśokreślił,żepozatąkoniecznością,niejestważny;podobniejeżeli
dziśbrakowałobybalsamu,alboksięgi,albokielicha,któregobydotykano,
aSakramentybierzmowaniaikapłaństwasprawowanebyłyprzezsamowło-
żenieręki,jakwczasachapostołówzaraznapoczątkuzwykłosiędziać.lecz
gdzieniebyłobypodobnejkonieczności,możeanikapłaństwo,anibierzmo-
wanieniebyłobyważnebeztejmateriiSakramentów.

Tozaśpowiedzieliśmy,idączaogólnympoglądemnachrzestwimięchry-
stusa.Popierwszebowiemnigdy,jakzaistejamyślę,chrzestniebyłudzie-
lanytąformą:Ja cie bie chrzczę w imię Chry stu sa. Wydajesię,żetoiświęty
ambrożyiwiększośćinnychpojęła.leczjeśliapostołowieużywalijakiejś
formytegorodzaju,byłoto:Ja cie bie chrzczę w imię Je zu sa Chry stu sa, (Dz
2,38oraz19,5).

następnieniejestkonieczne,byapostołowieudzielalichrztujednąztych
dwuform.igdyPismomówi,żecośstałosięwimięchrystusa,niemusimy
zarazmyśleć,żetymidokładniesłowamirzeczzostaławykonanaiprzepro-
wadzona.PrzykładówwBoskichPismachjestwiele.Podrękąjestten:Przez
cię nie przy ja ciół na szych ro giem roz rzu ci my, a w imię two je wzgar dzi my
powsta ją cy mi prze ciw ko nam (Ps43,6).również:Obiw szy ich na ka za li, aby
zgo ła nie mó wi li w imię Je zu so we (Dz5,40).TakżeoPawlepowiedziano:
Śmia ło so bie po czy nał w imię Je zu so we (Dz9,27).nadtodlahebrajczyków
todziejesięwczyimśimieniu,coczyjąśpowagąimocąjestwykonywane.
Dlategoktowmiejscekrólaijakojegosługacokolwiekczyni,tomówisię,
żeczynionwimiękróla.

Słuszniewięcpojmujemy,żeci,którzyjakowspółpracownicychrystusa
uświęcaliludziwwodzieiduchu,udzielaliłaskichrztuwimięchrystusa.nie
trzebawięcmyśleć,żeapostołowiezmieniliformęprzezchrystusaprzepisaną.
Boidziśprawdziwiewimięchrystusa,tojestwmiejsce,mocąipowagą,udzie-
lamychrztów.ajeżelitąpowyższąformąimieniaJezusachrystusaapostołowie
chrzcili,nienależyjednaksądzić,żeDuchaŚwiętegoiojcaimię[405] opusz-
czali,leczwimięojcaiSynajegoJezusachrystusaiDuchaŚwiętegochrzcili.
Jestinnemiejsce,abytegodowodzić.osiódmymwięcuzasadnieniudość!

Od po wiedź na ósme. Dlarozwinięciaósmegouzasadnieniamożnabywiele
zaistemówić,leczujmiemytokrótko.Gracjan(De cre tum, częśćdruga,causa)
32,zagadnienie7,(rozdział27;cic,a.friedberg1[1955]1147),istotnieraczej
śmieleniżdokładniepowiada,iżowozdanieGrzegorzajestprzeciwnenauce
ewangelicznejiapostolskiej.Jadaleceznimsięniezgadzam.Bobyśmypomi-
nęlipowagęrzymskichPapieży,niemożemyjednakwzgardzićokreśleniem
obuGrzegorzy,pierwszegoitrzeciego,ponieważobajbylizarównobardzo
uczenijakrównieżświęci.Dlategoniebłądzili,jakmylniesądziłGracjan,lecz
mówiliraczejotej,któraprzedmałżeństwemzpowoduchorobybyłaniezdat-
nadostosunkumałżeńskiego,toznaczy,byśmyposłużylisięsłowamiSzkoły,
byłaonaniezdolnadooddawaniapowinności.Podobnytemuprzykładmasz
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(cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgaczwarta,tytuł15)De fri gi dis,rozdział4:
Con sul ta tio ni; (a.friedberg2[1955]705).atensamGrzegorzwtensposób
rozwijaswezdaniewliściedoarcybiskuparawenny,przytoczonymprzez
Gracjana(cic,De cre tum, częśćdruga,causa)33,zagadnienie1,rozdział2:
Re qu isi sti; (a.friedberg1[1955]1149). iniebraktemudowodzeniuinnych
teżodpowiedzi,lecztajestiwyraźniejszaibardziejgotowa.zaktórąpostępuje
teżglosa(cic,Decretum, częśćpierwsza,)dystynkcja20,rozdział1:De libellis,
wsłowie:iu nio ris; (a.friedberg1[1955]65-66).

Odpowiedź na dziewiąte. Wdziewiątymuzasadnieniuluteraniedrwiąznas,
zwłaszczaekolampadiusz,BuceriKalwin,alejednakdziecinnie.Borzetelnymi
uzasadnieniamiispostrzegłemiujawniłem,żetaksiążkaniejestrzymskiego
PapieżaGelazego.

Popierwszebowiemautordziełkamówi,żeświeżyjestspóroprawdzie
dwóchnaturwchrystusie.niebyłzaśzaczasówGelazego,leczdawnoroz-
gromionyprzezleonaiSobórchalcedoński,gdzieodrzuconezostałozdanie
eutychesainestoriusza.

znowuwcałejksiążceniewspominaanileona,aniSoboruchalcedoń-
skiego.cojaknajbardziejbyuczynił,gdybyautorembyłGelazy.Bowliście
dofaustachętnieużywapowagitegoSoboru,jeszczechętniejużyłbytu,gdzie
świadectwemtakwielkiegoSoborumógłpokonaćprzeciwników.azpewno-
ściąskoroprzytoczyłDamazegoprzeciwariuszowi,przytoczyłby,itojesz-
czebardziej,takżeleonaprzeciweutychesowi,gdybypoczasachleonapisał.
otóżGelazybyłwielelatodleona[406] późniejszy.aco,żepisarztenDama-
zegoprzytoczyłjakoBiskuparzymskiego,bezżadnegoinnegozaszczytnego
tytułu?TojestbardzoobcezwyczajowipóźniejszychPapieży,gdyprzytaczają
świadectwawcześniejszych.

Pozatym,autortegodziełanadowódprawdydwóchnaturwchrystusie,
wśródmistrzówKościołaKatolickiegouznajeeuzebiuszauczniaPamfiliusza
iposługujesięjegoświadectwami.JednakhieronimwEpi sto la ad Pam ma -
chium et Oce anum, którejpoczątekbrzmi:Sche du lae... twierdzi,żebyłjaw-
nymbojownikiembezbożnościariańskiej.atakżejakoarianin,teneuzebiusz
potępionyzostałzeswoimidziełamina5i6czynnościSiódmegoSoboru
Powszechnego.Wtwierdzeniuteżoobunaturachchrystusaautortenzojców
łacińskichprzytaczasamegoambrożego;gdybytobyłGelazy,użyłbyświa-
dectwahilarego,hieronima,augustyna,iniewskrzeszałbytamjakichśgrec-
kichpisarzy,którzydlałacinnikówsąibylizawszemartwi.

atoliGelazypisałoobunaturachchrystusaprzeciwkoeutychesowiinesto-
riuszowi.niespieramysię;leczczytasię,żenapisałpięćksiąg,anietomałe
dziełko, które krążypod zmyślonymautorem.równieżGennadiusz pisał
przeciweutychesowi;dlaczegomamywyznawać,żetodziełojestraczejGela-
zegoniżGennadiusza?ByłteżjakiśGelazybiskupemcezareiwPalestynie,
októrymhieronimprzekazuje,żecośwtymczasiepisał,leczukrył.Jemu
bymtodziełkoprzypisał,gdybynieto,żehieronimmówi,iżmiałjęzykczysty
igładki,jakiegowtejksiążeczceprzynajmniejjanieuznaję,chybażedobremu
iwytwornemupisarzowizdarzyłsięzłyiniechlujnytłumacz.
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Myląsięzaści,którzytodziełoprzyznająPapieżowiGelazemunapodsta-
wietychsłów:Sko ro Sto li cę Apo stol ska wa sza mi łość jed no myśl nie utrzy muje,
sta le gło si i mą drze bro ni, gdzieczytaćnależy:wia rę apo stol ską, nawetbez
mejwskazówkiczytelniktopotwierdzi.iniejestnowościązaiste,żewimieniu
rzymskichPapieżytegorodzajuksiążkisąwydawane.Bonapiątejczynności
SiódmegoSoboruobrazoburcyprzedłożylidwieksiążeczkinapisaneprzez
PapieżarzymskiegoWigiliusza.leczbłędnie.Tymczasemjednak,bywiadomo
było,żedziełojestGelazego,niczegosięnieprzytacza.

Gdy bowiem rzymscy Papieże wydają księgi o jakiejkolwiek rzeczy,
zdanieswojewyrażająjakinniuczeniludzie,aniejakoKościołasędziowie
o[407] wierzewygłaszają.Dziewiątewięcuzasadnienie,jaksądzę,wystar-
czającojasnoodpartezostało.

(Dzie sią te roz wią zu je się). Od po wiedź na dzie sią te. odpierającuzasadnienie
dziesiąteniepowinniśmytupowtarzaćtego,copowiedziałKajetanwowym
Opu scu lum 27 qu aestio num, byśmynierobilizrobionego,cojestnamzaka-
zanestarymporzekadłem.Tostarannierozwinąćnależy,coobecniesięnasuwa,
jakimianowiciejestzwiązek,jeślichrystuszbudowałKościółnaPiotrze,by
rzymskaStolicazarazbyłapojmowana,iżzprawaBożegojestprzełożona
nadpozostałymi.Stądbowiemzrozumiałebędzieitozestawienie:Jeśliwiara
Piotrazgodniezmodlitwąchrystusanieustała,większesprawyKościołatrzeba
odnosićdoBiskuparzymskiego. (zobaczKajetan:De pri ma tu Ec c le siae
Roma nae, rozdział13).

Widzęzaś,żetegorodzajurzeczjasnoiprzejrzyściezrobićmożetylko
człowiekuczonyipojętny.niewyznaję,żeosiągnąłemzdolnośćtejrzeczy,
takwielkiejitaktrudnej,przyznaję,żestarałemsię.Wiadomo,żewtymdzie-
le,podjąłemsięwyłożyćnieto,cojestprzystępneimowąwszystkichutarte,
leczcoztrudem,takżezzastosowaniemstarania,pojmowanejestprzezjakichś
najbardziejuczonych.Jeślizamiarsięuda,słuszniepowinienbyćchwalony,
jeślizaśsięnieuda,zpewnościąganionybyćniepowinien.leczto,dotąd.
rozwińmyjużrzeczsamą.

najpierwzaśtrzebaprzypomnieć,cozresztączęstomówiliśmy:żecoPiotro-
wiwewangeliiprzezchrystusazostałopowiedziane,niejakoczłowiekowipry-
watnemu,leczjakoprzełożonemuKościoła,tonależyteżdonastępców,bez
jakiegokolwieknacisku,alboprzekręcenialitery.Jakto,coPanpoleciłapostołom,
równieodpowiedniegowszystkimwiernym,zostałopoleconewszystkimprzy-
szłymchrześcijanomwdosłownymznaczeniu.zgodnieztymcosamchrystus
wyjaśniłwewangeliiświętegoMarka13,37mówiąc:A co wam mówię, wszyst -
kim mó wię: Czu waj cie. czuwaniebowiemdowszystkichjednakowonależy.
Dlategonawetjeżelichrystustegotakbardzowyraźnieniewyjaśnił,jakonroz-
winął,takrównieżmybyśmyzkoniecznościrozwinęli.natejsamejzasadzie
coPanpowiedziałapostołom,dotyczącegoichjakokapłanówKościoła,tego
myKatolicynieodnosimydowszystkichwiernych,leczdopozostałychprzy-
szłychwKościelekapłanów.JakowoŁk22,19:To czyń cie na pa miąt kę moją.

GdybowiemPanwziąwszychlebipołamawszy,orazpodniósłszyoczyku
niebuzłożyłBogudzięki,azarazemkielichwziąłipodniósł,bezwątpienia
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[408] ofiarę eucharystyczną, to znaczy dziękczynienia złożył obrzędem
Żydów;chybażebyłnaiwnyiniewdzięczny;którygdymógłojcuzłożyćnaj-
wyższąpodziękę,oddającmunajwyższedary,jakieodniegodlanasotrzymał,
nieoddałby.nakazującwięcapostołomswoimchrystus,byonitoczynili,
comianowiciewidzieli,żeonczyni,tomianowicienakazał,byżertwęeucha-
rystiiidziękczynieniaofiarowali.cocyprianAd Ca eci lium, (cic,De cre tum,
częśćtrzeciaDe con se cra tio ne, dystynkcja2,rozdział3:Scrip tu ra; a.fried-
berg1[1955]1315)orazireneuszwksiędze4,rozdział32,poBożemuwyło-
żyli.Skorowięcskładanieofiaryjestwłasnymzadaniemofiarnikówikapła-
nów,którewtymmiejscuPanpowierzyłapostołom,należyonodoprzyszłych
kapłanówKościoła,aniedopospólstwatakżekobietek,wcouwierzylibłęd-
nowiercy.Dalejcoczytamy,żechrystustymżenakazał,ponieważmielibyć
przyszłymipasterzamiKościoła,tosamowierzmy,żenastępnymbiskupom
ipasterzomzostałonakazane.Przykłademtegojestowośw.Mateusza18,18:
Co kol wiek zwią że cie itd.atakżetośw.Jana20,21-22:Jak mnie po słał Oj ciec,
i ja was po sy łam: We źmij cie Du cha Świę te go itd.

JeżelizaśwwyjaśnianiuPismaŚwiętegozachowamytoprawidło,uniknie-
mybezwątpieniaowegomętnegoimrocznegozamieszania,któregodoznają
błędnowiercywpojmowaniuPism.Pocoto?Mianowiciebyśmyto,coPio-
trowizostałopowiedzianewewangelii,stosownieimądrzerozróżnili;ijeżeli
cośstosujesiędoniegojakoprywatnego,tobyśmyuważalizaodnoszącesię
dokażdegowiernego,(tegorodzajujestowo:A je śli zgrze szy prze ciw to bie
brat twój, idź, a upo mnij go mię dzy to bą i nim sa mym, itd., Mt18,15);ajeżeli
cośstosujesiędoniegojakoksięciaapostołówipasterzaKościoła,tobezspor-
nieuznamy,żenależyodnieśćdonastępcówwpapiestwieKościołaitowe
właściwym słowa znaczeniu.Bo i to, co prawodawca cywilny przepisuje
swoimprzedstawicielom,odnosisięnietylkodotego,doktóregomówi,lecz
doinnych,którzyponimnatymurzędzienastąpią.

Wreszcienatotrzebabardzozważać,żewPiśmieŚwiętymniejestdosłow-
nieobjawione,iżPapieżrzymskinastępujepoPiotrze,leczwiadomoskądinąd;
ztegomianowicie,cohistoriebardzopoważnieprzekazały,żePiotrapostoł
katedręswojąwrzymienakoniecumie- [409] ściłigdytambyłbiskupem,
umarł.PrzeczytegoVelenus,Sebastianfrank,niektórzyinnibłędnowiercy;
anawetmówią,żePiotrwogólerzymunienawiedził.Tegojednakprzeczą
złośliwie,ponieważwszyscypoważnihistorycyprzekazali.Boniemożna
sądzić,żeonitowduchumyślą,czegosłowamiprzeczą,chybażewiadomo,
iżsądziećmi,albogłupimidziećmi.cobowiemtakgłupieitakdziecinne
możebyćnazwane,niżżezaprzeczymy,iżdokonałosięwrzeczypospolitej
to,coprzednamitwierdziłkażdypoważnyczłowiek?ajeżeliszukaszpisarzy
tejrzeczy,októrejrozprawiamy,pierwszyjestDionizywEpi sto la ad Ti mo -
theum. DrugijestbiskupKoryntianDionizy,ueuzebiuszawdrugiejksiędze
Ec c le sia sti ca hi sto ria, rozdział25.TrzeciświadektoKlemenswEpi sto la
prima. czwartyjestanakletwliścieDe or di na tio ne epi sco po rum. Piątyjest
Marceli(cic,De cre tum, częśćdruga,causa)24,zagadnienie1,rozdział15:
Ro ga mus; (a.friedberg1[1955]970).SzóstyjestleonwCon cio pri ma de
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festo Pe tri et Pau li. SiódmyjestGelazyzsynodem70biskupów.Ósmyjest
innocenty iii w rozdziale:Per ve ne ra bi lem: Qui fi lii sint le gi ti mi. (cic,
Decreta les Gre go rii IX, księgaczwarta,tytuł17,rozdział13;a.friedberg
2[1955]714-716).DziewiątyjestMikołajiii,rozdział17:Fundamenta, De elec-
tio ne, insexto(cic,Se xtus de cre ta lium, księgapierwsza,tytuł6:De elec tione;
a.friedberg2[1955]957-959).DziesiątyjestleoniXwliściesynodalnymdo
patriarchyPiotra.JedenastyKonstantynwedykcieprzedSoboremnicejskim,
96dystynkcja,rozdział13:Con stan ti nus (cic, De cre tum, częśćpierwsza;
a.friedberg1[1955]342).Dwunastyepifaniusz,Ha ere sis 27, czyliKarpo-
kratesa.Trzynastyireneusz,księgatrzeciaCon tra Va len ti nia num, rozdział3.
czternastyTertulian,księgaczwartaAdversus Marcionem, orazksięgaDe prae-
scrip tio ne ha ere ti co rum. Piętnastyambroży w Ora tio con tra Au xen tium 
de Ba si li cis tra den dis (cic,De cre tum, częśćdruga,causa2,zagadnienie7,
rozdział37:Be ati; a.friedberg2[1955]494).Szesnastyhieronimwksiędze
De vi ris il lu stri bus, oPiotrze.Siedemnasty(pseudo-)hegezyp,trzeciaksięga
De exci dio Urbis Hie ro so ly mi ta nae, rozdział2.osiemnastyaugustyn,księga
pierwsza Con tra Ju lia num Pe la gia num. ostatni euzebiusz, druga księga
Ec c le sia sti ca hi sto ria, rozdział14i15;takżeksięgatrzecia,rozdział2i25.
Wtychmiejscachprzytaczateżorygenesa,Gajusza,Papiasza.Takwieluinie-
zepsutymświadkomktoniewierzy,tendowodzi,żealbojestgłupi,albojest
błędnowiercą;byśmypominęligłosmiastarzymu,atakżetemiejscamiasta,
któreiobecniedająświadectwożyciuiśmierciPiotra.

Toprzetozakładając,łatworozwiązujesiętrudneibardzomroczneza-
gadnienie,którezaiste,jakrzekłem,najbardziejuczonychludzitakwplątało,
iżwyplątaćsięniemogli.Żebowiempasterz[410] poPiotrzeprzezchrystu-
sawKościelepodstawiony,mazwyczajnąwładzęPiotraorazpozostałeprzy-
wileje udzielone Piotrowi zewzględu naKościół,wiadomo zewangelii,
zgodnieztym,cowpierwszymdokumenciezostałonamukazaneiudowod-
nione.Żezaśtym,kogochrystuspozmarłymPiotrzepostawił,jestBiskup
rzymski,wynikazdziejów.GdybybowiemPiotrzawszezasiadałwantiochii,
jakzaczął,bezwątpieniaBiskupantiocheńskiprawnienastąpiłbyponim
wpapiestwie.

leczitonakoniecnależyrozważyć,(jestbowiemrzecząwielkąibardzo
starannejkontemplacjigodną),żenietylkotonależydonaukikatolickiej,
coapostołomwyraźniezostałoobjawione,lecztakżeto,cozjednegozdania
objawionego, i drugiego zdania pewnegow świetle przyrodzonym, sylo-
gizmemioczywistympowiązaniemsię sporządza.naprzykładwPiśmie
Świętymniejestwyrażone,iżchrystusPanmadwiewoleidwaumysły,oraz
działaniajednegoidrugiego,stworzoneiniestworzone,albożechrystusmoże
znaturyswojej sięśmiać, jak inni ludzie.leczponieważprzekazane jest
wnim,iżSynBożyjestczłowiekiem,azprzyrodzonegorozumuwiadomo,
żekażdyczłowiekmawolęiumysłstworzony,atakżestworzonedziałania
obuwładz, oraz iż każdy człowiek jak płakać, tak i śmiać sięmoże; kto
byczegokolwiekztychzaprzeczył,tenbędzieuznanyzabłędnowiercę,dla-
tegożeprzecząctego,conastępuje,mianowicieiżSynBogamastworzone
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pojmowanie i umysł, tymsamymprzeczy tego, copoprzedza, z czego to
wywnioskowano,toznaczy,żeSynBogajestczłowiekiem.

niechbędzieinnyprzykład.ŻeniezbłądziłwwierzeSobórnicejski,albo
chalcedoński,alboefeski,niezostałorozwinięteaniwPiśmieŚwiętymani
wtradycjachapostolskich;atylkoto,żeniemogąbłądzićSoboryprawowicie
wDuchuŚwiętymzgromadzone.awto,żeSobórnicejski,chalcedoński,
efeski,prawowiciezgromadzonezostały,niewierzysięzBożegoobjawienia,
wierzysięjednakludzkąwiarą,ztradycjiwiarygodnejhistorii,przezktórą
mamy,żeteSoboryzebrałysięzcałegoświata,zwołaneizatwierdzoneprzez
prawdziwychpasterzyKościoła.Stądchociażpewnośćiprawdatychrzeczy,
którenatychSoborachokre- [411] ślonezostały,zdajesięzależećoddwujakby
zasad,zktórychjednajestobjawionaprzezBoga,mianowicie,żeSoborypra-
wowiciezgromadzonesąnajpewniejszejprawdy,drugazaświerzonajestsamą
przyrodzonąpewnością,ztego,copoważniiniezepsucipisarzeprzekazali
pamięci;natomiastbłędnowiercąbędzie,ktobyzaprzeczyłnaukęipostano-
wieniatychSoborów,nieinaczej,niżgdybyzaprzeczyłewangelii.

niechbędziejeszczejedenprzykładbardzowidoczny.Żekapłanitegona-
szegowiekuzostaliprawidłowowyświęceniprzezprawdziwychbiskupów,
niepodajePismoŚwięte.Jesttoraczejzdarzenie,którezależyodsłówiświa-
domościświęcących.odtejprzetozasady,którąutrzymujemyludzkąpewno-
ścią,mianowicieiżcikapłaniważniesąwyświęceni,zależyzkonieczności,
czywKościeleobecniejestprawdziwySakramenteucharystii.Gdybyktoś
tegozaprzeczał,Kościółuważałbygozabłędnowiercę.chociażtylkotoogól-
netwierdzenieprzyjętezostałozobjawienia,żewszyscyprawdziwikapłani,
jeżelimająprawidłowyzamiarprzeistoczenia,sprawująprawdziwySakrament
eucharystii.leczżeci,którzyterazżyją,sątegorodzaju,dowodzinietylko
ewangelia,leczpoważnaistałazasadaprzyrodzonarazemzewangelią.

Wtensamzaistesposóbktobyzaprzeczył,żerzymskiPapieżmatęsamą
władzę,jakąPiotrotrzymałodchrystusa,powinienbyćuznanyzaprzeciwni-
kawiary;chociażzewangeliinicinnegoniewynika,niżżenastępcyPiotra
mająpierwszeństwozPiotrem.Jeżelibowiemdotegoewangelicznegownio-
skudodaszten,któryotrzymaliśmyzhistoriioraztradycjinajpoważniejszych
mężów,żeBiskuprzymski jestnastępcąPiotra, jasnowynika, iżBiskup
rzymskijestwyższyodpozostałychbiskupóworazmawKościeletęsamą
władzęipowagę,jakąmiałPiotr.

Ściślewięc imądrze odnieśli Papieże te świadectwa ewangeliczne do
BiskuparzymskiegoiStolicyapostolskiej.

ajeżelitonaszezdanieuczonymmężombędziemałouzasadnione,cho-
ciażniewiemdlaczegobyłobymniejuzasadnione,mamyjednakjeszczeinny
sposób rozwinięcia tej rzeczy, skądbyłobywiadomo, żerzymskiPapież
zustanowieniaBożego[412] byłnastępcąPiotrawarcykapłaństwiecałego
Kościoła, idlategorzymskimBiskupomprzypadają teświadectwa,które
dowodząprymatuiwiaryPiotra.

Powiedzieliśmyprzecieżwyżej,żewiaranaszazawartajestnietylkonapi-
śmie,lecztakżewtradycji.Tak,chociażwPiśmieŚwiętymniejestnapisane,
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żerzymscyBiskupinastępująpoPiotrze,jednakprzezapostołów,jakbyzrąk
dorąk,zostałoKościołowiprzekazane.Żebyłatojużżywatradycjaaposto-
łów,wyraźniemianowiciez tychdrógwiadomo,którew trzeciejksiędze
otwarliśmy,lubzapowiedzieliśmy.Boniepowinniśmywyjaśniaćwszystkie-
gopokolei,byśmydługągadaninąniesprawiliczytelnikowikłopotu.

Tozpewnościąjestjawnymuzasadnieniemtejrzeczy,iżprzedfokasem
iKonstantynem,nietylkoprzedSoboremnicejskim,lecztakżeprzedjakim-
kolwiekcesarzemponeronie,przedjakimkolwiekSoboremKościoła,przed
jakimikolwiekPapieżamipoPiotrze,zawszeprzez ludziKościołaBiskup
rzymskiuznawanybyłzanastępcęPiotra.(zobacz:innocentyi:Ad con ci -
lium Car tha gi nen se et Mi le vi ta num. orazGelazy:Ad Ana sta sium Au gu stum).
ażebyłoapostolskątradycjąjasnoprzekazujeanaklet,uczeńPiotrawEpi -
sto la pri ma de op pres sio ne epi sco po rum; Sykstusi:Ad Gal li ca nas Ec c le sias;
eleuteriuszdotychże.WiktorwEpi sto la ad The ophi lum; SykstusiiwEpi -
sto la ad Gra tum epi sco pum, zefirynwEpi sto la ad epi sco pos Si ci lia nos;
Marceli: Ad epi sco pos An tio che nae pro vin ciae; Melchiades:Ad epi sco pos
Hispa nia rum; Ma rek w Epi sto la ad Atha na sium; Ju liusz: Ad Orien ta les 
epi sco pos.

aniejestprawdopodobne,byrzeczytakważnejdozachowaniajedności
Kościoła,chrystusPannieobjawiłapostołom.JeżelibowiemMojżeszowi
objawionezostało tomiejsce,którePanwybrał,by stamtądŻydziprosili
oBożewyrocznie,oilebardziejnależywierzyć,żechrystusukazałPiotrowi,
któretojestmiejsce,gdziepostanowiłumieścićwładzęistolicęswegokróle-
stwa?ajeżeligłosemPanawezwanizostaliapostołowie,byKościółJerozo-
limskiprzeniesionyzostałdomiastaPella,jakoznajmiają:euzebiuszwtrzeciej
księdzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział5orazepifaniuszwksiędzetrzeciej
Con tra ha ere ses, rozdziałostatni,tymbardziejbędziemywierzyli,żePiotr
wyroczniamiPańskimizostałnapomniany,bywyjechałzantiochiiiprzeniósł
stamtądkatedrę.

[413] ajeżelitakjest,jakrzeczywiściejest,iwcośinnegotylkoniedo-
rzeczniemożnawierzyć,jużstądniechwiernipojmą,skądbyłtengłoslute-
ranów,którzywśródinnychartykułów,przedłożonychwWormacji,umieścili
takżeiten,byodwołanazostaławładzarzymskiegoPapieża,którąsobiebie-
rzenadinnymibiskupami;niechpojmąznówcozamyślająci,którzytwierdzą,
żemonarchiarzymskiegoBiskupapowstałapoczasieŚwiętegohieronima.
(erazmwcenzurzelistówhieronima,którejtytuł:De ob la tio ne al ta ris. Beatus
rhenanwksiędzeTertuliana:De pra escrip tio ne ha ere ti co rum. MateuszPal-
merorazhermann).Boktórzypiszą,żefokasustanowił,iżrzymskiKościół
jestgłowąwszystkichKościołów,byćmożepobożnietonapisali,jabowiem
niczyjegoduchanieosądzam,lecznieroztropnie;niechpojmąskądŚwięty
TomaszwczwartejksiędzeAd ver sus gen tes, rozdział76,twierdzi,żetojest
zarozumiałybłądtych,którzychcąuniknąćposłuszeństwaipoddaństwaPiotra,
nie uznając jego następcy, rzymskiego Papieża za pasterza Kościoła
powszechnego; niech pojmąwreszcie, na jakiej zasadzie leonX potępił
25artykułlutrawtychsłowach: Rzym ski Pa pież, na stęp ca Pio tra, nie jest 

315PowagaKościołarzymskiego



wi kariu szem Chry stu sa nad wszyst ki mi Ko ścio ła mi ca łe go świa ta, usta no -
wionym przez sa me go Chry stu sa w bło go sła wio nym Pio trze.

nadziesiątewięcuzasadnienie,ponieważwjegowykładziebyłanajwięk-
szatrudność,niemogliśmymniejlicznymisłowyodpowiedzieć.

(Je de na ste od pie ra się). Od po wiedź na je de na ste. najedenasteuzasadnie-
nietakodpowiadam.nienależyzaisteprzyjmować,żenawetosobistawiara
Piotraustała.Botwierdzić,żepublicznysądPiotraowierzeustał,jestjawnym
błędnowierstwem.leczskoroniktspośródapostołówniemożebłądzićwnauce
wiary,tobyłoszczególnymprzywilejemPiotra,bynawetosobistajegowiara
ustaćniemogła.

co bowiemniektórzy twierdzą, żechrystus Pan: je de na stu sie dzą cym 
u sto łu wy ma wiał nie do wiar stwo itd.(Mk16,14),toPiotraapostołanawetnie
dotyka.(WbrewautorowiCom men ta ria in Psal mos, którekrążąpodimieniem
hieronima,dotychsłówPsalmu80,47Ob la łeś go wsty dem). BogdyŁukasz
wrozdziale24,8-11pisał,żeniewiastyto,coodPanausłyszały,oznajmiły
jedenastuapostołom,aoniniewiastomnieuwierzyli,leczsłowaichuznali
za niedorzeczność, zaraz dodaje:Ale Piotr po biegł do gro bu (Łk 24,12).
niepobiegłby,gdybynieuwierzył.asprzężeniezwrotne,któregoużyłewan-
gelista,wystarczającowykazuje,żesłowaniewiastniewydałysięPiotrowi
niedorzecznością.

amodlitwachrystusa [414] wylana za Piotra jawnie dowodzi tego,
żewiaraPiotranieustała.leczprzeciwnicywysuwają,żePanmodliłsię,
bywiaraPiotranieustałaostatecznie.Takbowiemmówią,leczwiarażadne-
goucznianieustaławtensposób.Wtensposóbmodlitwachrystusaniebyła-
bywyjątkowymprzywilejemPiotra,cosprzecznejestnietylkozezłotoustym,
Teofilaktem,ambrożymiBedą,lecztakżezkontekstem.

Skorozaśambrożymówi,żePiotrstraciłwiarę,wyrazwia ra bierzeza-
miastwier no ści, którejmianowicieprzyjacielowiswemu,chrystusowi,nie
dochował.chociażtotakżejestczęste,żewia rę bierzesięzamiastwy zna nia
wia ry. aleśmiesznejest,żegdymówisię,iżchrystuszganiłkolegiumapo-
stolskie,pojmujesię,żezganiłkażdego,jakbyzaisteczęstoniebyłganiony
przezprorokówlud,wktórymwielubyło,którychnaganawżadensposób
niedotyczyła.otymrozprawianoszerzejwczwartejksiędze.

Tozaś,cododajesięoanastazymihonoriuszu,niemałewłączazagad-
nienie.BojeślimodlitwachrystusanietylkodoPiotra,leczdopóźniejszych
takżeBiskupówrzymskichpowinnabyćodniesiona,ztegopowoduwiara
Piotraanipubliczna,aniprywatna,niemogłaustać,ztegosamegorównież
wiarażadnegonastępcynieustanie,aniwsądachpublicznych,aniwrozmo-
wach,lubzgodzieprywatnej.chybażetamodlitwa,gdyodnosisiędonastęp-
ców, powinna być pojmowana tylko o wierze publicznej, mianowicie
wrozstrzyganychzagadnieniachwiary;wydasięzaiste,żetymświadectwem
wiararównieżosobistaprzypisanazostałalekkomyślnieiniestale.

TemuurywkowialbertPighiuscampensis(księgaczwartaDe Ec c le sia sti -
ca Hie rar chia, rozdział8)nieinaczejmógłwyjśćnaprzeciw,niżuwalniając
wszystkichrzymskichPapieżyodznamieniabłędu.itakdowodzi,żeżaden
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nigdyniepopadłwbłędnowierstwo.ażebywyzwolićanastazegojaknajbar-
dziejobelżywienapadłGracjana,prawnikomohydniezłorzeczył.Byzaśbro-
nićhonoriusza, usiłowałwieluprzypuszczeniamiprzekonać, że fałszerze
skazilidokumentySzóstegoSoboruPowszechnego.Wreszcieskłoniłsiędo
tegopoglądu,(wDia tri ba de ac tis 6 et 7 Sy no di), bywierzył,iżlisthonoriu-
szadoSergiuszaprzezGrekówzostałjakzwyklezepsuty,Sobórzaśwtym
sądzieoszukany.TymsamymoczerniłwszystkieaktaażdwóchSoborów,
szóstegoisiódmego,izpewnościąnawłasnąrękę[415] zachwiałpowagę
iwiaręobu.

TenjednakpoglądalbertajestwKościelezaistenowy;leczmożebyć
wspartytąteżzasadą,żeniejestprawdopodobne,byczłowiekowi,którymógł-
bybyćbłędnowiercą,powierzyłPansumęwiary.Bojakuczyarystoteles,
proste jestprawidłemsiebie ikrzywizny.Dlatego jeśliwiararzymskiego
Papieżaniezdołanimkierować,tymmniej,jaksięzdaje,innychprostymi
wwierzenieuczyni.cóż,żesłabywwierze,braciniemożewwierzeumac-
niać?JeżeliwięcrzymskiBiskupzgodniezobietnicąchrystusamaumac-
niaćswoichbraci,trzebabyonbyłmocny.chociażzaśnawielumiejscach
Pighiuswypowiadasię,jaktumówi,dośćprawdopodobnieopowadzePapie-
ża;jednaknienatotrzebapatrzyć,comówi,leczcomówićwypadatemu,dla
kogowskazaniemjestobronaizachowaniewiary.Mówiwięconwielena
wielumiejscachotejzaistesprawie,leczjakmówią: wo da tkwi. 

niechPighiusbroniliberiusza,którypokonanyodraząwygnania,jakpisze
hieronimwChro ni cae, podpisałbłędnowiercząnieprawość.niechusprawie-
dliwiaMarcelina,októrympamięciprzekazano,żezłamanylękiemofiarował
bożkom.Wiktoraniechbierzewobronę,októrymPaulianiścikłamali,żejest
ich,jakpiszeeuzebiuszwpiątejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział2.
anastazjuszaniechuwalnia,któregobezpewnegoiprawdopodobnegoświa-
dectwaGracjanoskarżyłobłędnowierstwo.

leczhonoriuszawjakisposóbodbłęduobroni?Który,żebyłbłędnowier-
cą,przekazujePfelluswCar men de sep tem Sy no dis; TarazjuszAd sum mos
sacer do tes An tio chiae, Ale xan driae et Sanc tae Urbis, jaknaSiódmymSobo-
rzezapisanowczynnościtrzeciej;TeodorzeswymSynodemJerozolimskim
wwyznaniuwiary,którejestwtejsamejtrzeciejczynności;epifaniuszodpo-
wiadającybłędnowiercomwobliczutegosamegoSoboruwczynnościszóstej,
tomiedrugim;wreszciecałySiódmySobórwczynnościostatniejorazwEpi -
sto la ad omnes sa cer do tes et cle ri cos. równieżrzymski Papieżhadrian
wpiątejczynnościÓsmegoSoboruPowszechnegorzecze:Nie czy ta li śmy, 
że o Rzym skim Pa pie żu kto kol wiek są dził: cho ciaż bo wiem Ho no riu szo wi przez
Wschod nich po śmier ci klą twa zo sta ła orze czo na, trze ba jed nak wie dzieć, 
że był oska rżo ny o błęd no wier stwo, z po wo du któ re go tyl ko wol no młod szym
star szych swo ich [416] ru chom się opie rać. Dotądhadrian.Gdzie także
dodaje,żewyrokwydanynahonoriusza,byłzazgodąrzymskiegoPapieża.
TocowykrytezostałonaSzóstymSoborzePowszechnym,wczynnościczwar-
tej,gdzieagatonwEpi sto la ad Con ci lium tegohonoriuszawyklina. również
BedaDe na tu ra re rum, rozdział67,naSzóstymSoborze,powiada,Ma ka ry 
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ze swo imi to wa rzy sza mi a za ra zem i po przed ni ka mi, Cy ru sem, Ser giu szem,
Ho no riu szem, Pyr ru sem, zo stał wy klę ty. PozatymleoniiwLi ber pon ti fi calis
oznajmia,żeprzyjąłSzóstySobór,naktórympotępienizostali:cyrus,Sergiusz,
honoriusz.anakońcuSzóstegoSoboruumieszczonajestleonaEpi sto la ad
Con stan ti num, gdziepoprzyjęciuizatwierdzeniuSoborurzecze:Wy kli na my
Cy ru sa, Ser giu sza a i Ho no riu sza, któ ry te go Apo stol skie go Ko ścio ła nie
oświe cił na uką tra dy cji apo stol skiej, lecz usi ło wał świec ką zdra dą oba lić
nieska la ną wia rę.

Prócztegoówrozdział6:Si Pa pa, 40Dystynkcji(cic,De cre tum, część
pierwsza;a.friedberg1[1955]146),któryzanicmaPighius,mypowinniśmy
najbardziejcenić.Ponieważtenjedenprzypadek,wktórymowcemogąsądzić
swegopasterza,mianowiciegdystałsiębłędnowiercą,mieścisię,byminne
miejscapominął,naPiątymSynodzierzymskim218biskupówwtesłowa:
Przez wie lu po przed ni ków na szych sy no dal nie po sta no wio ne i za twier dzo ne
zo sta ło, że by owce nie ośmie la ły się swe go pa ste rza ga nić, chy ba że od stą pił
od wia ry. TosamoprzekazujeanakletwliścietrzecimDe pa triar chis et pri -
ma ti bus, mówiąc:Pa sterz Ko ścio ła, je że li od stą pił od wia ry, ma być na po -
mnia ny przez wier nych; lecz za nie pra we oby cza je ra czej po wi nien być
to le ro wa ny niż nie po ko jo ny, po nie waż zwierzch ni cy Ko ścio ła przez Pa na
powin ni być są dze ni. Tosamogłosieuzebiusz:Ad epi sco pos Aegyp tios, a przy-
toczonejestwcausa2,zagadnienie7,rozdział13:Oves; (cic,De cre tum,
część druga;a. friedberg 1[1955]485). To samo Papież Jan w Epi sto la 
ad Zacha riam. TosamozostałoprzekazanenaÓsmymSoborze, jak teraz
przytoczyliśmy.PrzytaczateżBurchardwtymsamymznaczeniuKaliksta,
Klemensa,Gajusza,(wksiędzepierwszej,rozdziałach13,138,139).

nienależywięcprzeczyć,żePapieżmożebyćbłędnowiercą,czegoprzy-
kładjeden,amożeidrugi,siępodaje;ależewsądziewiaryrozstrzygnął
wbrewwierze,nawetjedenpodanybyćniemoże.

Przetonazarzut[417] przytoczonytęmiejodpowiedź.czyminnymwPio-
trzejest,conależydoprywatnejdoskonałościczłowieka,czyminnym,codo
ogólnegopożytkuKościoła.Żezaparłsięchrystusa,byłoczłowieka,żeumac-
niałbraci,byłoKościoła.Tamtobyłowłasne,towspólne.Podobnie,żewiara
Piotrazawszewewnętrzniebyłazachowana,byłoprzywilejemczłowieka;
żezaśdlaumacnianiainnychprzedstawiałrzetelnąwiarę,iwosądziewiary
niechwiałsię,byłopublicznymprzywilejemKościoła.rzymskiwięcBiskup
niebyłdziedzicemwłasnychprzywilejówigrzechówPiotra,któremianowi-
ciezprzypadkułączyłysięzpublicznąwładząPiotra,leczodziedziczyłto,
conależałodowspólnychikoniecznychkorzyściKościoła.

Boprzywilejeudzieloneprzezchrystusaapostołominaczejodnosząsię
donich,inaczejdonastępców.Mianowicieuapostołówbyłyteżosobisteprzy-
wilejeobfitszejniżunastępcówłaski.Jaknaprzykład,przeztesłowa:Co kol -
wiek zwią że cie na zie mi itd.(Mt18,18)iprzezte:Jak mnie po słał Oj ciec, i ja
was po sy łam, itd.(J20,21-22),pojmujemy,żeapostołowieotrzymaliogólną
władzęnadcałymświatem.itakzwanisąrównymiPiotrowi:Dystynkcja21,
rozdział2:In no vo (cic,De cre tum, częśćpierwsza;a.friedberg1[1955]69-70)
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orazcausa24, zagadnienie1, rozdział 18:Lo qu itur (tamże, częśćdruga,
kolumna971-972)leczpóźniejsibiskupinienastąpilipoapostołachwogólnej
władzynadzwyczajnej,leczwzwyczajnej,którąposzczególniapostołowie
mieliwswoichdiecezjach,jakSymeonpoJakubiewKościeleJerozolim-
skimitd.

Bądźinnyprzykład.ztychsłów:Ja po pro szę Oj ca, a in ne go Po cie szy ciela
da wam, aby miesz kał z wa mi na wie ki: Du cha praw dy (J14,16),słuszniezaiste
teologowiewnioskują,żeapostołowiepoprzyjściuDuchaŚwiętegozostali
utrwaleniwłasce.alenietakprzeszedłtenDuchnanastępnychbiskupów,
bywnichwieczniepozostawałprzezutrwaleniewłasce,coapostołomdane
byłozosobistegoprzywileju,lecztylkotoprzeszłonapóźniejszychpasterzy
Kościoła,cojestkoniecznedlaogólnegopożytkuKościoła.

Takzgołaprzywilejnieustającejwiary,którywPiotrzebyłrównieżoso-
bisty,przekazanyzostałBiskupomrzymskim,niewtym,couPiotrabyło
szczególne,leczwtymcobyłowspólneKościołowi.Stądiinnezarzutyod-
pierasię,którezazdaniemalberta[418] zostałypostawione.

BowewnętrznawiaraBiskuparzymskiegoniejestKościołowikonieczna,
ajegoukrytyiosobistybłądduchaniemożeszkodzićKościołowichrystusa.
Dlategoniejestkonieczne,byBógzawszebyłobecnyprzyrzymskichPapie-
żachprzezzachowaniewewnętrznejwiary.ależegdyrozstrzygają,wcowierni
mająwierzyćigdykierująwwierzeKościołemchrystusa,nieustają,lecz
trzymanisąrękąBożą,tojestdziełoKościołaidlategorzymskimBiskupom,
równieżsłabymiskądinądosobiściebłądzącym,tegosięnieodmawia,bymia-
nowicieprzezbłądwładzypublicznejniepowodowali,żeKościółobracasię
wnieznajomościwspólnejprawdy.

Jedenastewięcuzasadnienieszeroko,jeślisięniemylę,zostałoodparte.
(Ostat nie od pie ra się). Od po wiedź na ostat nie (12). leczabyodeprzećdwu-

nasteuzasadnienie,nietrzebaczytelnikówpouczać,wiadomobowiem,żenie
tunależybronićzłychobyczajówrzymu,jeślimożejakieśzłemiastoma.nie
jesteśmytakprostaccyitępi,jakluteranienasoczerniają.oczyteżmamy
uczone,ajednakobyczajne.

napisane jestbowiem,żedobrzysynowieodwróceniza kry li ob na żo ne 
łono oj ca swe go (rdz9,23).Mówisię,żeodwracamysięodtego,coganimy.
cotozaś jest,żesynowiełonoojcawło żyw szy płaszcz na ra mio na swo je
odwróceniza kry li, jeślinie,jakmówiGrzegorz,żedobrympoddanymzłoich
przełożonych tak się nie podoba, że jednak zakrywają je przed obcymi?
rzecze:Okry cie od wró ce ni nio są, bo osą dzą jąc zda rze nie, a czcząc na uczanie,
nie chcą wi dzieć, co okry wa ją (Mo ra lia, księga25, rozdział22).Takdobrzy
uczniowiemilczącganiąwsobieżyciemistrzówiczcząich,nawetgdysięnie
podobają.chrystusmówi:Na sto li cy usie dli Dok to ro wie i Fa ry ze usze. Wszyst -
ko, co kol wiek wam roz ka żą czyń cie, ale we dle uczyn ków ich nie czyń cie.
(Mt23,2).lecztodotąd.

czytelnikdo tegopowinienbyćzachęcony,byzauważył, iżrzymskie
zwyczajeinnesąwrzymie,wspólnedlacałegoKościoła,któremianowicie
wierzysię,iżztradycjiPiotraiPawłaapostołówotrzymano,oczymwiele

319PowagaKościołarzymskiego



augustynw118Epi sto la ad Ja nu arium, (cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dys-
tynkcja12,rozdział11:Il la; a.friedberg1[1955]29-30),alewięcjiszerzej
przekazujeinnocentyiwEpi sto la ad De cen tium; innezaśzwyczajesą,które
Kościółrzymskimiał,alboprzezsiebieprywatnieustanowione,alboprzyjął
wprawdzieodPiotraapostoła,jednakniedo[419] ogłaszaniapocałymświe-
cie,októrychaugustynwyraźniemówiwEpi sto la 86 ad Ca su la num, oraz
wEpi sto la 118, 119 ad Ja nu arium.

Tepierwszewięczwyczaje,któreKościółrzymskinietylkozachowuje,
lecz także uczy, że przez Kościół powszechny zachowane być powinny,
zewszechmiarobowiązanijesteśmyutrzymywać,jakuczyli:Juliusz,Dys-
tynkcja11,rozdział3:No li te, orazinnocenty,wtejsamejdystynkcji,rozdział
11:Qu is ne sciat, iKalikstDystynkcja12,rozdział1:Non de cet, iGrzegorz
wtejsamejdystynkcji,rozdział2:Pra ecep tis. (cic,De cre tum, częśćpierw-
sza;a.friedberg1[1955]23,26,27). TychdrugichzaśzwyczajówKościoła
rzymskiegoprywatneKościołyniemusząnaśladować,jakŚwiętyaugustyn
przekazałwprzytoczonychmiejscach,aMikołajwDystynkcji12,rozdział3:
Scit, orazGrzegorzwtejsamejdystynkcji,rozdział10:No vit (cic,tamże,
kol. 27-28,29). całkiem to samo przekazuje Dystynkcja 31, rozdział 13:
Quoniam orazrozdział14:Ali ter (cic,tamże,kolumna114-115,115-116).
WjednejbowiemwierzenicnieprzeszkadzaKościołowiŚwiętemuróżny
zwyczaj, jakDe con se cra tio ne, Dystynkcja4,rozdział80:De tri na (cic,
Decre tum, częśćtrzecia,a.friedberg1[1955]1388-1389). aotegorodzaju
zwyczajachtrzebarozumiećambrożegoihieronimawtychmiejscach,które
zostałyprzytoczone.

TozaścozSynodupodKopułądonosząłatwosięodpiera,jakwpoprzed-
niejksiędzeszerzejzostałorozwinięte.SynodtenniemawKościeleżadnej
powagi,wtymzwłaszcza,wczymGreckipodniósłspórprzeciwrzymskie-
mu Kościołowi. i usiłowanie Soborów wydawania i odwoływania praw
nicnieznaczy,jeśliniezostaniepotwierdzonedekretemiwyrokiemPapieża.
azwyczajówopościesobotnimwiadomożejestztych,któreumieściliśmy
wdrugimrodzaju,jakrównieżmówiambroży,Dystynkcja12,rozdział11:
Il la, (cic,De cre tum, częśćpierwsza;a.friedberg1[1955]29). Dlategorzymski
KościółpróżnojestzatoganionyprzezSynodpodKopułą.

Szóstaprzetoksięgawtensposóbzostałazakończona,którąmożezrobi-
liśmyzbytdługą,jednakniejestdługieto,czemuniczegoniemógłbyśodjąć.

(Szó stej księ gi ko niec.)
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[420] O PO WA DzE ŚWIĘ TyCH,
KTÓraJeSTnaSzÓSTyMMieJScU

Księ ga siód ma

RozdziałI,

[zawierauzasadnienia,którymizwalczanajestpowagaŚwiętychOjców]

PowagęzaśŚwiętychnaszóstymjużmiejscunależynamumieścić,którą
błędnowiercy,zwłaszczaluteranie,usiłujązrzucićzpodwyższenia.

(Nu mer pierw szy).anajpierw,żeniepewnejest,cokolwiekdawniświęcitwier-
dzą,wmawiająwieluświadectwamiŚwiętegoaugustyna,którewszystkie
zebrałGracjanwDystynkcji 9Dekretu (cic,De cre tum, część pierwsza,
a.friedberg1[1955]16-18):zewstępudotrzeciejksięgiDe Tri ni ta te, zksięgi
drugiejAd Vin cen tium Vic to rem 2, zEpi sto la ad Hie ro ny mum VIII [XIX], 
zdrugiejEpi sto la ad Mar cel li num 7,znowuzEpi sto la ad Vin cen tium 48,
równieżzinnejEpi sto la ad For tu na tia num, wreszciezdrugiejksięgiDe bapti -
smo con tra Do na ti stas, rozdział3.

Wewszystkichbowiemtychmiejscachaugustynsobiepodobnymówito
samo,czyli,żepozaautoramiświętymi,którzypisaliKsięgiKanoniczne,
wszystkichinnychtaktrzebaczytać,byjakąkolwieksłynęliświętościąiwie-
dzą,niedlategozaprawdętrzebabyłouważaćto,cotwierdzili,boonitak
myśleli,leczponieważnas,alboświadectwemświętychautorów,albopraw-
dopodobnązasadą,mogliotymprzekonać;wolnowięcprzeciwnieniżoni
myślećizzachowaniemczci,jakasiętymludziomnależy,coświchpismach
zganićiodrzucić.

Jeżelizaświerzymy,żeprawdziwejesttoświadectwoŚwiętegoaugustyna,
takstałeiwtakwielumiejscachjasnopowtórzone,trzebabyśmyprzyznali,
żeodświętychpisarzyżadnegosilnegouzasadnieniawziąćniemożnadla
umocnieniadogmatówteologicznejwiary.

TocoŚwiętyTomasz,powagąŚwiętegoaugustynaumocniony,wSumie
Teologicznej,częśćpierwsza,zagadnienie1,artykuł8,na2zarzut,jasno
stwierdzawtesłowa:Po wa ga mi Pi sma Ka no nicz ne go po słu gu je się świę ta
na uka ko niecz nie [421] uza sad nia jąc, po wa ga mi zaś in nych na uczy cieli
Kościoła prawdopodobnie przedstawiając. ipodajetakżeuzasadnienie,iż
wiaranaszaopierasięnaobjawieniuuczynionymtym,którzypisaliKsięgi
Kanoniczne,anienaobjawieniu,jeślijakieśuczynionezostałoinnymna-
uczycielom.

ajeżeligardzisiętymidwomanajsławniejszymi,jeżeliwzgardzonejest
takżeuzasadnienieŚwiętegoTomasza,innymiuzasadnieniamizpewnościąnie
dopogardzenia,możnatopotwierdzić.GdybybowiemwKsiędzeKanonicz-



nejznalazłsięjakiśjedenbłąd,jakwpewnymmiejscuwyżejuzasadnialiśmy,
pewnośćcałejksięgibyzginęła.Skorowięcwksięgachświętychpisarzy
jeden,atakżedrugi,błądmożnaznaleźć,nawetwtym,conależydowiary,
wynikastąd,żedlaświętychpisarzynietrzebamiećpewnejwiary.hieronim
rzecze (Epi sto la 82 Ad The ophi lum, przeciwkoJanowi Jerozolimskiemu):
Wiem, że ina czej ce nię apo sto łów, ina czej po zo sta łych pi sa rzy. Ci za wsze
mówią praw dę, tam ci ja ko lu dzie w pew nych spra wach błą dzą.

(Nu mer dru gi). Pozatym,żebynierozprawiaćopowadzekażdegozosobna,
możnamiećzawystarczającozbadane,jakonajestniepewna.Przeciwnicy
jednakuzasadniającchcązrobićcoświększego.Mianowicie,żeświęcipisarze,
choćbywiększośćzgodziłasięnatosamozdanie,mogązaistespowodować
wiaręprawdopodobną,pewnejniemogą.

Bowielu znich twierdziło, że części tego świataniewszystkie razem
wtymsamymdniu,leczraczejwwieluzostaływydane,ozdobione,ukończo-
ne.TwierdzitozpewnościąBazyliwdrugiejHo mi lia in He xaëme ron oraz
innychnastępnych;euzebiusznapoczątkuswejChro no gra phia; złotousty
wdrugiejHo mi lia su per Ge ne sim; DamascenwdrugiejksiędzeswejThe olo -
gia; ambrożywpierwszejksiędzeHe xaëme ron, rozdział7;Grzegorzw32
księdzeMo ra lia, rozdział10.lecziMistrzSentencji,wksiędzedrugiej,dys-
tynkcji12i13,hieronimawtymznaczeniuprzytacza.Możnazaśłatwowspo-
mniećzarównoczcigodnegoBedę,rabanaMaura,WalafrydaStrabona,jak
innychtegostanumężów,którzywspólnympoglądempojmowali,żetedzieła,
októrychopowiadapierwszyrozdziałKsięgirodzaju,wsześciukolejnych
dniachzostałystworzone.

leczwspólnazgodatychŚwiętychżadnegopewnegouzasadnieniateolo-
gomniedostarcza,podczasgdypoglądjednegoaugustyna,przeciwnywszyst-
kiminnym,zawszeuważanybyłwKościelezaprawdopodobny;przetoze
wspólnegozdaniaświętychniewynikamocneuzasadnienie,którymwnioski
teologiczne,anawetdogmatywiarybyłyby[422] potwierdzane.

otóżtejsprawy,byśmywtymsamymsięobracali,jeszczeinnyprzykład
możemyprzytoczyć.Wielubowiemzeświętychpisarzyprzekazało,żeMoj-
żesz,gdyżyłwtymśmiertelnymciele,niezobaczyłnaturyBoga.Takprzeka-
zujehieronimAd Da ma sum pa pam, oszóstymrozdzialeizajasza;Grzegorz
znazjanzuwdrugiejksiędzeswojejThe olo gia; ŚwiętyGrzegorzw18księ-
dzeMo ra lia, rozdział36;złotoustywczternastejHo mi lia in Io an nem; cyryl
wpierwszejksiędzeIn Io an nem, rozdział22;Papieżewarystwpierwszej
swojejEpi sto la de cre ta lis; DionizywksiędzeDe my sti ca The olo gia, rozdział
1;orygenswpierwszejksiędzePe ri ar chon, rozdział4.

Tymczasempoglądaugustynanietylkoniezostałodrzucony,lecznawet
przez Teologów uważany jest za najbardziej prawdopodobny. z ogólnej
więczgodyświętychnicpewnegowteologiisięniezrobi,corównieżtym
dowodzeniempotwierdzonebyćmoże.(augustynszedłzaBazylegoHo mi lia
prima in He xaëme ron orazzaambrożegoksięgądrugą He xaëmer ron, roz-
dział2).
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(Nu mer trze ci). Bowszyscyświęci,którzyweszlidowspomnieniatejspra-
wy,jednogłośnietwierdzili,żeBłogosławionaDziewicawgrzechupierworod-
nymzostałapoczęta.TomianowiciepodajeambrożySu per Psal mo 118,6; to
augustynSu per Psal mum 34,13 dowersetu:A ja, gdy mi się przy krzy li, itd.oraz
wksiędzedrugiejDe bap ti smo pa rvu lo rum, rozdział24,iksiędzedziesiątej
Super Ge ne sim ad lit te ram, rozdział18iksięga53Con tra Iu lia num, rozdział9.
Tododawali:złotoustySu per Mat tha eum; toeuzebiuszzemesywdrugiejCon -
cio Na ti vi ta tis Do mi ni; toremigiuszSu per Psal mum vi ce si mum pri mum; oraz
MaksymwSer mo de As sump tio ne. TosamotwierdzirównieżBedawhomilii
Su per Mis sus est; anzelmwksiędzeCur Deus ho mo, rozdział16;Bernard
wEpi sto la ad Lug du nen ses 174;erhardbiskupimęczennikwpewnymkaza-
niuDe Na ti vi ta te Be atae Vir gi nis; świętyantoniPadewskiwkazaniutakże
De Na ti vi ta te eius dem sanc tae vir gi nis; świętyBernardwtrzecimtomieswoich
kazań,wrozprawieDe Be ata Vir gi ne, kazanie4;ŚwiętyBonawenturanaSen -
ten tiae, księgatrzecia dystynkcja3,zagadnienie1,artykuł2;ŚwiętyTomasz,
Sum ma The olo gi ca, częśćtrzecia,zagadnienie27,artykuł2;ŚwiętyWincenty
wkazaniuDe Con cep tio ne Be atae Vir gi nis; Świętyantonin,częśćpierwsza,
tytuł8;DamazywtrzeciejksiędzeswoichSen ten tiae; hugozeŚwiętegoWikto-
raDe sa cra men tis, część2,rozdział4,achoćżadenzeświętychniesprzeciwił
się,słabe[423] jednakuzasadnieniezpowagiwszystkichwynika:araczejprze-
ciwnypoglądiprawdopodobnieipobożniebronionyjestwKościele.

otoowoachillesoweuzasadnienie,dziękiktóremuerazmuważa,iżnawet
świadectwemwszystkichświętychniebędziezasypany,gdybywszystkim
kiedyśsięsprzeciwił.

Poglądtenwspieranyjestteżtymrozumowaniem,żewszyscyświęci,poza
świętymiautorami,którzypisaliKsięgiKanoniczne,wydalisweksięgiduchem
ludzkim.GdybybowiemtakżeonimówilipodnatchnieniemDuchaŚwiętego,
nicniezdawałobysięprzeszkadzać,byichksięgibyływśródKanonicznych.
Słabewięcjesttoźródło,wktórymmieścisiępowagaświętych.ludzkabo-
wiemprawdamocnaipewnabyćniemoże,zwłaszczaże:Ka żdy czło wiek
kłam li wy (rz3,4).

osjanderwpierwszejksiędzeAn no ta tio nes in har mo niam evan ge li cam
dodajetouzasadnienie,żewszyscydawnikomentatorzyodczasuapostołów,
to coMateusz o chrystusie przytacza: Z Egip tu we zwa łem Sy na mo je go
(oz11,1;Mt2,15),wliteralnymznaczeniuodnosządoizraela,awprzenośni
dochrystusa.Gdyjednak,jakmówi,przenośniawjakikolwieksposóbzmy-
ślona,niemożesięutrzymać,bogdziekolwieksięzwrócisz,nicniewydaje
siępodobne,pozatym,żeijedenidrugibyliwegipcie.

Takspierasię,żeznaczenieliteralneodpoczątkurozdziałujestochry-
stusiePanu,któryjestKrólemizraelaisłusznieprzyrównanydojutrzenki.
ajeżeliwwykładziePismaŚwiętegowszyscyświęcibłądzą,zpewnościąich
powagamocnegouzasadnieniateologicznegostanowićniemoże.

otouzasadnienia,któryminasiprzeciwnicyźródłotousiłująnapaśćizwy-
ciężyć.
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RozdziałII,

[wykładaróżnesposoby,którymiopowadzeŚwiętychOjców
rozprawiaćmożna]

(Nu mer pierw szy).

namzaśtrzebadzielniewalczyćwjegoobronie,anajpierwtozałożyć,że
opowadzeŚwiętychmożnarozprawiaćtrojako.najpierwojednegolub

drugiegowłasnympoglądzie,jakwydajesię,żebyłozpoglądemaugustyna
odzielesześciudni.(augustynposzedłzaorygenesem,pierwszaksięgaPe ri
archon, orygeneszaśzaKlemensemaleksandryjskim,księgaszóstaStro ma ta).
następnieowspólnejzgodziewieluświętych,odktórychjednakjedenlubdrugi
zeświętychodpadł.Wkońcuojednomyślnymizgodnymzdaniuwszystkich,
bootychwszystkichwuzasadnieniachjestwzmianka.

[424] (Nu mer dru gi). Toznównależyrozpatrzyć,żeświadectwaświętych
możnaodnieśćalbodowzmocnieniadogmatówfilozofii,albodoudowodnie-
niatwierdzeńwiarylubTeologii.niektórzyzeświętychpisarzybylibowiem
biegli,nietylkowPiśmieŚwiętymiinnychpismach,którenależałydodzie-
dzinychrześcijańskiej,lecztakżewtym,czegouczylifilozofowie,zarówno
oprzyrodzie,jakoobyczajach.

(Nu mer trze ci). Towreszciezaistenajstaranniejtrzebarozważyć,żerów-
nieżmiędzyautoramikościelnymisądwarodzajerozpraw.Jedentychrzeczy,
którenależąprawdziwiedowiaryinaukikatolickiej.Drugitych,którebez
narażeniapobożnościmogąbyćnieznanenie tylkoprostakom, lecz także
uczonym,ponieważniesąanidogmatamiwiary,aniznichniewynikają.

Tejednakdwarodzajeniełatwojestrozróżnić,bochociażniektóreprzez
sięzaistedowiarynależały,jakoobjawioneapostołom,Prorokomiewange-
listom,mogłypopaśćwwątpliwość,zanimprzezKościółzostałyokreślone.
lecztojednakdziejesięprzezniewiedzę,którąmianowicieusprawiedliwie-
nisą,którzyobracająwpytanieto,coskądinądprzezBogajestobjawione.
TakpochodzeniuDuchaŚwiętegoodojcaiSyna,jakojednejzasady,przed
określeniemKościołaniektórzyGrecymoglizaprzeczyćbezwiny,chociaż
ewangeliaiapostołowietoprzekazali.lecztoujmujemywpierwszymro-
dzaju,ponieważdogmatywiarywtymmiejscumierzymyniezezdarzającej
sięniewiedzyludziniemądrych,leczzBożegoobjawienia.

Towięctwierdziliśmy,żejesttrudnedorozróżnienia,którerzeczyzwła-
snegojakbypopęduinaturypodpadająpodtenpierwszyrodzaj,którezaśpod
tendrugi.izaisteogólnie,jednymrzutemoka,łatwomożnaokreślić,żewtym
pierwszymrodzajurzeczywszystkotosięzawiera,coapostołowienapiśmie
lubustnieKościołowiprzekazali,itoznów,codowodzisię,żeistniejeztym
wpewnymzwiązku.Takjakwdrugimrodzajujestto,czegoaniodchrystu-
sa,aniodapostołównieotrzymaliśmy,aniznichzpewnościąniewynika,co
utrzymujemypowagąchrystusaiapostołów.

leczwszystkiego tego szczegółowopewnymokreśleniemwypisaćnie
możemy,chociażprzykładamiosob- [425]nymimożemyniektóreznichwskazać.
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Jaknaprzykładwśródscholastykówzaisteroztrząsasię,czyłaska,którąuspra-
wiedliwienijesteśmy,jestpewnąjakościąwyciśniętąwduszy,któradajejej
istniećiżyć,skądwynikająinnejakości,toznaczypewnecnotywlane,zarów-
noteologicznejakmoralne,dziękiktórymduchmaBożeinadprzyrodzone
działania.

TakżeczySakramenty,któremówisię,iżsąprzyczynąłaskiicnót,powo-
dująskutkitegorodzajujakąśsiłąiwewnętrznąjakościąprzezBogawdaną,
czynie,zwykłosięrozprawiaćzwielkąrozbieżnościąwielu.Tegorodzajuzaś
zagadnieniajasprowadzamdoliczbydalszychinieuważam,żeotychjako-
ściachnależyrozumiećświadectwaPismaŚwiętego;aniżespórkatolików
zPelagianamiołaskędowierzenia,doufania,domiłowania,dowypełniania
prawa,dowytrwania,jestgłównieojakościach,leczopomocyBogadarmo-
wejiszczególnej.

znowu,gdybymożektośchciałciekawierozprawiać,czyJanewangelista
jużumarł,czyraczejzeliaszemihenochempozostajeżywy,agdyjużumrze,
czyjegociałozobaczyzepsucie,czybezpośredniozostaniewskrzeszony,na
obiestronymożeprzytoczyćzasadyizzachowaniemwiarykażdezdwojga
dowieśćlubodrzucić.Bomimoiż:Po sta no wio ne jest wszystkim lu dziom raz
umrzeć (hbr9,27),jednakwyjąćjednegolubdrugiegospodtegoogólnego
prawaprzezprzywilejniezupełnietaksprzeciwiasięPismuŚwiętemu,bynie
mogłobyćpodanewwątpliwość.

Trzechzaśtychsposobów,ponieważsameprzezsięsązgodnezrozumem,
niepotrzebastaranniejomawiać,jeżelibowiemcośjestprzejrzyste,wczym
niemasporu,ludzieuczeniniezwykliuzasadniać:przej rzy stość bo wiem, jak
mówicyceron,uza sad nie niem się osła bia.

Potwierdzenietegozgodąwszystkichstanowipierwszywniosek.

RozdziałIII,

[pewnymiwnioskamiokreślaibronipowagęOjców,
arazemczynizadośćuzasadnieniomrozdziałupierwszego]

(Nu mer pierw szy). (Pierw szy wnio sek). 

Powagaświętych,zarównoniewielujaklicznych,gdydodanajestdozdol-
ności,którezawartesąwprzyrodzonymświetle,niedostarczapewnych

uzasadnień,lecztyleznaczy,ileprzekonujerozumzgodnyznaturą.
[426] Popierwszezaiste,ponieważświęcipisarze,bycałkowicieoddać

siebieBożejmądrości,niebylibardzopilniwbadaniudogmatówfilozofii;
księgomfilozofówalboniepozwalalimiećznaczenia,alboteżniekiedyod
progujeżegnali.

albowiemGrzegorzznazjanzuiBazylitrzynaścielat,odłożywszywszystkie
książkiświeckich,pracowaliwsamychzwojachPismaŚwiętego,jakopowia-
darufinwdrugiejksiędzeswejEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział9,ahieronim
wewstępiedotrzeciejksięgiCom men ta ria su per Epi sto lam ad Ga la tas rzecze:
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wię cej niż pięt na ście lat jest, od kąd w rę ce mo je zni kąd ja kiś pi sarz pism
pogań skich nie wstą pił: a je śli coś mo że stam tąd gdy mó wi my wśli zgnę ło się,
jak przez mgłę daw ne go snu pa mię ta my. aostudiachnaszychmówitrochę
dalej:Kto te raz czy ta Ary sto te le sa? ja cy po zna li księ gi lub imię Pla to na?
Ledwie po ką tach ocię ża li Star cy ich wspo mi na ją. Wie śnia ków zaś i ry ba ków
na szych ca ły świat omawia, ca łym światem są. Dotądon.Więcejprzykładów
nieszukam,skorojesttobardziejoczywiste,niżbyśmywięcejpotrzebowali.

Dochodzidotego,żezdawnychświętychniektórzyksiągFi zyk iMe tafizyk
albozaisteniemieli,albozapewnelekkodotknęli.innizaśpowielkiejczęści
byliPlatonikami,zanimnawrócilisiędowiary.Dlategogdywpadająwza-
gadnieniafilozofii,alboidązapoglądamiluduiretorów,alboteż,jakieotrzy-
maliodPlatoników,wnosządochrześcijańskiejszkoły.Wtensposóbuczeni
mężowieznajdująbyćmożeudawnychświętychjakieśbłędy,dotyczącemia-
nowicieludzkiejfilozofii.itegorodzajuprzykładyprzytaczaćbyłobybardzo
łatwo,leczniewypadapiętnowaćnaszychprzodkówtakżewtychdrobiazgach.

(Nu mer dru gi). Dru gi wnio sek. Powagajednegoalbodwóchświętych,także
wtym,codotyczyPismaŚwiętegoinaukiwiary,możezaistedaćuzasadnie-
nieprawdopodobne,mocnegozaśniemoże.Takgardzićimiećzanic,będzie
bezwstydnego;podejrzewaćimiećzapewne,będziecałkiemniemądrego.

ategownioskudowodzitooczywisterozumowanie,któremużadnązgo-
[427] ładrogąprzeciwstawićsięniemożna.Żeskorokażdyzeświętych,tych
tylkowyjmując,którzyKsięgiKanonicznewydali,mówiłludzkimduchem,
aczasemwnimzbłądził,copotemudowodniono,iżdotyczyłowiary,otwar-
ciewiadomo,żeztegorodzajupowagiwiarasprawdzonapowstaćniemoże.
Wtymmiejscunapomniećtrzebatych,którzynieprzyjąwszyżadnychprzy-
kazańTeologii,politeraturzejakmówiąpięknej,zarazprzykładająduchado
czytaniadawnychświętych.Boniewszystkopowinnobyćuznane,cokolwiek
tamwyczytają.iniktniepowinienulectemubłędowi,żebysądził,iżcoambro-
ży,albohieronimuczynili,lubpowiedzieli,wbrewobyczajowiinaucetego
czasu,tosamowolnojemu.

najpierw,ponieważniektórerzeczyniebyływtedydotegostopniaokre-
ślonewKościele,jakwidzimy,żesąteraz.następnie,ponieważoniwielkimi
iBożymidaramidostąpilipewnejswobodydziałaniaimówienia,którejnie
należykomukolwieknakażdymkrokupozwolić.a także,gdybyoni żyli
wtymnaszymczasie,zaisteniektórerzeczyinaczejbyrobiliorazmówili.
cóż?żejakwyżejmówiliśmy,wtychteżrzeczach,któredotycząwiary,świę-
ciniekiedybłądzili?odktórychjeślinawetnaodwróconypaznokiećodcho-
dzićnienależy,koniecznejestzaistepopaśćwwielkieniekiedybłędy,nawet
przeciwnewierze.

(Nu mer trze ci). leczGelazyw15DystynkcjiDekretu,rozdział3:Sanc ta
Ro ma na, (cic,De cre tum, częśćpierwsza;a.friedberg1[1955]36-41),uzna-
jedziełacypriana,złotoustego,Grzegorzaznazjanzu,Bazylego,ambroże-
go.nicwięcprzeciwnegowierzekatolickiejwnichsięnieznajduje.Skądinąd
dlaczegodziełarufinatymsamymsposobemniesąuznane,leczraczejzga-
nione,ponieważhieronimzganiłgowniektórychwypowiedziachowolności
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woli?Dlaczegopotępionesąteżksięgiorygenesa,anieambrożego,albo
cypriana,jeżelionirównieżsprzeciwilisięprawejwierzewniektórychwy-
powiedziach?albowięcniechbędąpotępionewszystkie,wktórychznajduje
sięjakiśbłądprzeciwnyzdrowejnauce,alboniechwszystkiebędąuznane,
choćjakimśbłędemsąsplamione.TymimianowicieuzasadnieniamiGlosa
Dystynkcji9De kre tu (cic,De cre tum, częśćpierwsza;a.friedberg1[1955]
18)uczy,żeteświadectwaŚwiętegoaugustyna,którymipewnawiaraStarym
jestodmawiana,trzebapojmowaćzgodnieztymiczasami,[428] kiedypisma
świętychojcówniebyłyautentyczne,możnabowiemprzytoczyćsłowaglosy.
Powiada: Lecz dzi siaj ka że się, by wszyst ko trzy ma ło się do ostat niej jo ty. lecz
tenbłądprzezinnychodparty,niewymagamojejwypowiedzi.

(Nu mer czwar ty). cóżbowiem?czyGelazychciałtosprawić,żewksię-
gachStarychniemażadnegobłędu?otóżjakmówią: Da chów kę by mył, kto
by to usi ło wał. ToszczęściemianowicieBógzechciał,bytkwiłowsamych
Boskichzwojach,takjakaugustynbardzopoważnieiprawdziwieprzekazał.
zresztą kto, jakkolwiek uczony i święty, czasem niemajaczy, gdzieś nie
ślepnie,kiedyśnieupada.

Świętyzaśbyłten,ktowierzył,żeochrzczeniprzezbłędnowiercówmają
byćponowniechrzczeni.Świętybył,ktoprzeczył,żewcielechrystusabyło
odczuciemękiiból.Świętybył,ktopopadłwdogmatchiliastów.Świętybył,
ktomężowioddalającemużonęzagrzechcudzołóstwa,pozwoliłnadrugie
małżeństwo.Świętybył,ktoduszompobożnychodjąłprawdziwąszczęśliwość
ażdoDniaSądu.Świętybył,ktosądził,żeduszaczłowiekapochodzizprze-
nośnika.Świętybył,ktomyślał,żeduszaadamapowstałaprzedciałem.Święci
bylici,którzyuważali,żeaniołowiezostalistworzeniwielewiecznościprzed
światemcielesnym.aichdziełaprzezGelazegozostałyuznane.ichjednak
dlauszanowaniaimionamiwłasnyminienazywam.Wolębowiemoszczędzić
starożytnośćiświętość,niżleniwemuczytelnikowiuczynićzadość.niechwięc
dawniojcowiebędąprzeznasczytaniwprawdziezeczcią,leczjakoludzie,
zwyboremiosądem.

ajeżeliktośinaczejmyśliiniezgadzasięnazdrowerady,tenjużniereligią
świętych,leczmiłościąwłasnąjestogarniętyipodnazwądawnychusiłuje
wprowadzićnowepoglądy.otymmówiWincentyzlerynu:O dziw na prze -
mia no rze czy! Ka to lic cy au to rzy te go sa me go po glą du, uzna wa ni są za zwo -
len ni ków błęd no wier cze go. Mi strzo wie są roz grze sza ni, ucznio wie po tę pia ni.
Co za iste wy da je mi się są dem przez Bo ga ob ja wio nym, naj bar dziej z po wo du
ich oszu stwa. Gdy oni pod cu dzym imie niem usi łu ją wy my śleć błęd no wier stwo,
bio rą za zwy czaj pi sma ja kie goś daw ne go mę ża, tro chę mniej ja sno wy da ne,
które dla swej mroczności dogmatowi [429] ich odpowiadają, by to co głoszą,
wy da li się nie my śleć ani pierw si, ani sa mi. Oszu stwo ich ja za god ne nie na -
wi ści osą dzam. Że pa mięć ka żde go świę te go mę ża jak po grze ba ne już po pio ły
be zec ną rę ka prze wie wa ją, a co trze ba by ło przy kryć mil cze niem, oży wio nym
po glą dem znie sła wia ją, po stę pu jąc zgo ła śla da mi Cha ma, któ ry na go ści czci -
god ne go No ego nie tyl ko okryć za nie dbał, lecz ta kże in nym dla wy śmia nia roz -
gło sił. Wie le ina czej owi bra cia je go, któ rzy tej na go ści czci god ne go oj ca ani
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wła sny mi oczy ma nie znie wa ży li, ani cu dzy mi ścier pieć nie chcie li, lecz idąc
w tył, jak na pi sa no, za kry li go. To jest błę du świę te go mę ża ani nie po chwa lili,
ani nie zdra dzi li. Dotądon.

(Nu mer pią ty). iznowupowiada:A co, je że li w tej sta ro żyt no ści znaj dzie
się błąd dwóch al bo trzech? Po sta ra my się ze wszech miar, by nad nie wie dzę
kil ku, przed ło żo ne zo sta ły po sta no wie nia Po wszech ne go So bo ru. Je śli ich brak,
niech czy tel nik po ra dzi się ze sta wio nych ze so bą po glą dów Star szych, tych któ -
rzy cho ciaż w ró żnych cza sach i miej scach, trwa jąc jed nak we wspól no cie 
i wie rze jed ne go Ko ścio ła ka to lic kie go, by li god ny mi wia ry mi strza mi. A co kol -
wiek po zna, że nie je den, lub dwóch tyl ko, lecz wszy scy ra zem jed ną i tą sa mą
zgo dą otwar cie, czę sto, trwa le utrzy my wa li, pi sa li, na ucza li, niech wie, iż w to
ta kże je mu bez żad nej wąt pli wo ści wie rzyć na le ży. Toniemniejmądrzejak
prawdziwiemówiWincentyzlerynu.

(Nu mer szó sty). StądłatwoodpierasięoszczerstwoKalwina,którymwobec
franciszka,królafrancji,byusprawiedliwićbezwstydluteranów,ośmieszył
niewinnośćKatolików.Gdybowiemluteranomjaknajbardziejprawdziwie
iciężkozarzucano,żewszędziesąprzeciwnikamiiwzgardzicielamiojców,
Kalwinpowiedział:Wie lu rze czy nie wie dzie li, ci świę ci mę żo wie, czę sto się
ze so bą spie ra li, nie kie dy na wet sa mi ze so bą wal czy li. Potemilemógłzebrać
błędów,takżefałszywieimdodanewylicza,ipytadlaczegomyrównieżod
ojców(nie)odchodzimy?MyzaśposługujemysiępodziałemŚwiętegoaugu-
styna,którywpierwszejksiędzeAd ver sus Iu lia num, rozdział2,powiada:inne
są spra wy, w któ rych mię dzy so bą nie kie dy na wet naj bar dziej ucze ni i naj lep -
si obroń cy Ka to lic kie go pra wi dła się nie zga dza ją, z za cho wa niem bu dowli
wia ry; in ne zaś spra wy, któ re do ty czą sa mych pod wa lin wia ry. Wtychpierw-
szychodojców[430] myniekiedyodchodzimy,wtychdrugichodchodzą
luteranie.imyzaisteskromnieizeczciąodwracamyoczyodbłęduojców,
luteraniezaśwystawiająojcównapośmiewisko,albopewnąwzgardę.następ-
niemyczasemróżnimysięzjednymalbodrugimojcem,aluteranieczęsto
odwszystkichzgodnychsięróżnią.czyminnymjestzaśodpieraćprywat-
nydogmatjednegoalbodwóchświętych,cowtymdrugimwnioskupowie-
dzieliśmy,żeczasemwolno,czyminnymzaśmówićwbrewwspólnejwierze
inaucewszystkich,coczyijakwolno,wnastępnychwnioskachzostanie
wykazane.Jeżelijednaknajpierwwyjaśnionezostanie,czegoKościółchce,
gdyuznajeksięgiświętychojców.Tegobowiemodnaswtejrozprawiemoże
sięwymaga.Jeszczebowiemnieodparliśmytychuzasadnień,którepotwier-
dzałypoglądtejGlosy.

(Nu mer siód my). niewszyscypisarzeKościelni,nawetnajbardziejuznani,
wszyscynatymsamymsąstopniuimiejscu.inietrzebabardzowysilaćsię,
bytuodeprzećgłupotętych,którzyzKsięgamiKanonicznymirównalibydzieła
hieronimaalboaugustyna.WtenzaśsposóbrzeczyprzezBogastworzone
zostaływszystkieuznane,wi dział bo wiem Bóg wszyst kie rze czy, któ re uczy nił
i by ły bar dzo do bre (rdz1,31),leczróżneirozmaitenaturyrzeczy,nietosamo
otrzymałymiejsce,moc,stałość.Bo:Są cia ła nie bie skie, są i ziem skie: ale
inny jest blask nie bie skich, a in ny ziem skich. In na ja sność słoń ca, in na ja sność
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księ ży ca, a in na ja sność gwiazd; gwiaz da bo wiem od gwiaz dy ró żni się ja sno -
ścią (1Kor15,40-41).TakzaistepisarzeKościelnisąuznani,którzymiano-
wicierozjaśnieni światłemDuchaŚwiętego,samioświeciliKościół.lecz
innyjednakblaskMateusza,innyhieronima,innyizajasza,innyambrożego.
aPisarzeKanonicznijakogórni,niebiańscy,boscy,wieczystąiniewzruszoną
zachowują stałość. Pozostali zaś pisarze święci są niżsi i ludzcy, czasem
zawodząiniekiedyrodząpotworka,wbrewstosownemuporządkowiiusta-
nowieniunatury.

Dlaczegowięcniejestuznawanyeuzebiusz,Biskupcezarei?Dlaczegonie
rufin?Dlaczegonieorygenes?BoionipismamiswymiuświetniliKościół
chrystusowy.czyminnymmianowiciebyłobłądzićwsprawachciemnych
[431] iktórewowymczasieniebyłyrozwinięteiokreślone;czyminnych
wotwartychiktórewtedytakżewKościelejaknajmocniejbyływierzone.
Tamtozdarzyłosięcyprianowi,alboambrożemu,alboaugustynowi;toory-
genesowi,euzebiuszowiirufinowi.nadtocyprian,ambrożyihieronim
wniczymniezboczyliodwspólnotyŚwiętegorzymskiegoKościołaiodwier-
negojegogłoszenianiezostaliodłączeni,leczwspól no ty z nim za wsze byli
przez ła skę uczest ni ka mi, byśmyteżposłużylisięsłowamiGelazego,aory-
genesopuściłjednośćiprawnieorazzasłużeniezaźródłoariuszabyłuważa-
ny. StądGelazy zwie go odszczepieńcem.Dlatego też euzebiusz, wielki
chwalcaorygenesa,ganionyjestjakozaciętyzwolennikariusza.Borufin,
zresztąmążzakonny,prócztego,żebłądziłwwolnejwoli,rzeczymianowicie
bardzowidocznej,dowiedzionomu,żebardzosprzyjałorygenesowiiuczniom
orygenesa.Kościółzaśzawszebyłnietylkoostrożny,lecztakżeostryisurowy
wobecorygenistów,jakożeodnichdoznałwielkiejzarazywnaucekościelnej.

leczodrugimwnioskudość.idźmyjużdopozostałych.
(Nu mer ósmy). Trze ci wnio sek. Powagawieluświętych,gdypozostalicho-

ciażmniejlicznisprzeciwiająsię,niemożedostarczyćidaćTeologowimoc-
nychuzasadnień.

Tozdrugiegouzasadnienia,umieszczonegowyżej,wystarczającosięwy-
kazuje.Żerównieżaniołowiesącieleśnitwierdziłaugustynitrochęjakichś
innychspośróddawnychświętych,achociażtenpoglądjestbłędny,leczzogól-
negoprzekonaniadawnychniemożebyćpokonany,jakowierzeprzeciwny.

aleTomasznetterWaldensis,wewstępiedoDo ctri na le an ti qu ita tum fidei,
uczy,żewiększaczęśćojcówodapostołówmyślała,iżtojestwiarąKościoła
katolickiego.To samo przekazuje równieżWincenty z lerynuw księdze
Adver sus pro pha nas no va tio nes. Prawdatojest,nieprzeczę.leczwtedy,gdy
Kościółcałkowicieodrzuciłzdaniejednegolubkilku,jaktych,którzymyśleli,
żeprzychodzącyodbłędnowiercówmająbyćponowniechrzczeni,atakże
tych, którzy mówili, że Melchizedech nie jest jakimś człowiekiem, lecz
DuchemŚwiętym,najednoidrugieznichKościółzawszepotemsięwzdry-
gał.Dalejzaś,jeżelipoglądjednegolubniewieluniezostałodrzuconyprzez
Kościół,wtedypowagaliczniejszych,jakpowiedzieliśmy,niczegopewnego
imocnegoniesprawi.

otrzecimwięcwnioskudotąd.
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[432] (Nu mer dzie wią ty). Czwar ty wnio sek. Takżepowagawszystkichświę-
tychwtymrodzajuzagadnień,którepowiedzieliśmy,żedowiarynienależą,
powodujewprawdziewiaręprawdopodobną,pewnejjednakniepowoduje.

Wniosektenuważamzaszerokoudowodnionyostatnimtymuzasadnie-
niem.Ponieważbowiemtenspórniejestzliczbytych,któremogłybywiarę
katolicką albo poprzeć, albo unieruchomić, choćby z tego jestwidoczne,
żewedługliteralnegoznaczeniawksięgachświętychnigdzieniema,iżBło-
gosławiona Dziewica od grzechu pierworodnego była całkowicie wolna.
anawetprzekazanejestwnichogólneprawo,którewszystkichsynówadama,
stworzonychmianowicie cielesnym pochodzeniem, bez żadnego wyjątku
obejmuje.

izaisteniemożnapowiedzieć,żetoprzezapostolskątradycjędoKościoła
zstąpiło.Ponieważtegorodzajutradycjenieprzezkogośinnego,jakprzez
owychbiskupów,dawnychiświętychpisarzy,poapostołachnastępujących,
doszłyażdonas.awiadomo,żestarożytnicipisarzenieotrzymalitegood
starszych.Bowdobrejwierzeprzekazalibyioniswoimnastępcom.niemoże
towięcnależećdowiary,coaniwPiśmieŚwiętym,aniwtradycjachapostol-
skichsięnieznajduje,anizpewnegoichzwiązkuniemożewyniknąć.

zresztą,żeprzeciwnetakżetwierdzenie,tojest,iżŚwiętaDziewicaza-
ciągnęłagrzechpierworodnyodrodziców,niejestwliczbiedogmatówkato-
lickich,jaknajwyraźniejwynikaztego,żeodprawapowszechnegoprzez
wyjątkowy przywilej jednąMatkęBoskąwyjąć,w żaden sposób nie jest
wbrewwierzePismaŚwiętego.inaczejskoroPismoŚwięteogólniewoła:
nie uj rzy mnie czło wiek i żył bę dzie (Wj33,20), Bo ga nikt ni gdy nie wi dział
(J1,18),ktowyłączyłbyPawła,alboMojżesza,walczyłbyprzeciwPismu
Świętemu.

itojestprzyczyną,jeśliduchmójniemylisięocałeniebo,dlaczegoani
SykstusiV,aniSobórlaterańskizaleonaX,aniSobórTrydenckizaczętyza
PawłaiiiiJuliuszaiii,tegozagadnienianieokreśliły.Żadnegobowiemztych
poglądówniemogłyzatwierdzićjakodogmatkatolicki.Takbłądziłten,kto
twierdził,żebłędemjest,iżktośpozachrystusemjestwolnyodtegoprawa
grzechupierworodnego.zbłądziłnawetowielebardziejsobórBazylejskigdy
określił,iżnaukaowa,którauczy,żeBłogosławionaDziewicaMaryjanig-
[433] dyniepodlegałagrzechowipierworodnemu,jakozgodnazPismem
Świętymiwiarąkatolicką,mabyćprzyjętainikomunaprzyszłośćniewolno
czegośprzeciwnegonauczać.Wrównymbowiembłędzieobracająsię,którzy
wierzą,iżjednalubdrugastronamożenależećdowiarykatolickiej.

Trudnojesttopowiedzieć.Wierzę,jeżelipytasięnazgromadzeniu,alena
tymmiejscuirozprawiebardzołatwo.niewalczymytubowiemzniewiedzą
ludu,lecztychuczymy,którzypragnąutrzymywaćrzetelnyiwyraźnyobraz
prawdziwejiwłaściwejteologii,aniegonićuchodzącecienie.Postanowiono
zaś,dlaznalezieniaprawdy,mówićtakżeprzeciwnaszymizaobcymi,oraz,
gdyrzecztegowymaga,ganićobiestrony,bezwzględunaosobę.awtym
zwłaszcza dziele, które wykuliśmy dla publicznej korzyści Kościoła, nie
musieliśmysłużyćosobistymuczuciom.
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iniezabrakniepotem,nawetspośródmężówrzeczywiścieuczonych,takich,
którzymnieskarcą,będątakże,którzymniezganią,żewzagadnieniezwielu
powodówznienawidzonewpadłemrozmyślnieicelowo,bytwierdzić,żespra-
wabardzoskądinądpoważna,wreligiichrześcijańskiejniemażadnegozna-
czenia.leczjamogężyczliwychkarcącychułagodzićizawistnychganiących
odeprzeć,byjedniżałowali,żezganili,drudzyradowalisięznauki.Szczerze
przyznaję,żeniemiałeminnejdrogidoodparciaowegouzasadnieniaerazma,
którymonpowagęświętychdowcipniezaistestarałsięośmieszyć.

iniebyłouczciwe,cozawszebyłowłaściwebłędnowiercom,psućksięgi
dawnychojców,idużąnawetczęśćzwojówokaleczać,byustamiprzynajmniej
sprzeciwiającsię,chociażmógłbymwsumieniu,przeczyć,żetegozapatry-
waniabyli:Bernard,augustyn,ambrożyiinnitakżeojcowie.cóżbowiem
pomoże,jeślichceszznaćprawdę,wyskrobywanieświadectwzapisanychna
pergaminach,skorowyrzeźbionychwduchuniemożeszusunąć?nadtojeśli,
abybronićpowagęświętychwnaucekatolickiej,stwierdziliśmy,żebardzo
potrzebneKościołowiBożemubyło,iżpewnepoglądy,bymnierzekłszkoły,
niesąkoniecznedlawiaryiobyczajów,cotojest,zaklinamnaBoga,żektoś
możenaswtejsprawie,alboprzyjaźnienapominać,albonieprzyjaźnieprze-
śladować?

otóżtozaistedotądna[434] czwartegownioskupotwierdzeniezostało
powiedziane.Wtejteżsprawiemamyświadkawystarczającozdatnegoipo-
ważnego,Wincentegozlerynu,wksiędzeAd ver sus pro pha nas no va tio nes,
gdziemówi:Daw na zgo da świę tych oj ców nie we wszyst kich za gad nie niach
Bo że go Pra wa, lecz tyl ko w pra wi dle wia ry z wiel kim nam wy sił kiem win na
być badana i na śla do wa na. Tocowpiątymwnioskumabyć rozwinięte.
Wktórymponieważobracasięzawiastegoźródła,chociażwieledopominię-
cia,wielejednakpowiedziećtrzeba,bardzopożytecznegodlapoznaniaPisma
Świętegoorazpotrzebnegonaużytekszkoły.

(Nu mer dzie sią ty). Ósmy więcwnio sek brzmi:WwykładziePismaŚwiętego
ogólnepojmowaniewszystkichdawnychświętychdajeTeologowinajpew-
niejszedowodzeniedowzmocnieniatwierdzeńTeologicznych.Bopojmowa-
niewszystkichświętychjestsamympojmowaniemDuchaŚwiętego.

Tenwniosekpotwierdzęwielkimiuzasadnieniami,które,jeślimnieduch
niemyli,mogłybytakrozstrzygnąćspór,bymiędzykatolikamiżadnewięcej
zagadnienieniemogłobyćprzeciwstawiane.niechzaśdotejrzeczyprzystą-
pię,gdynajpierwpowiemtrochęojakbysławieKajetana.Jategomęża,jak
zresztączęstoświadczyłem,zawszebardzoceniłem.Bardzobowiemswoimi
pismamiwsparłKościółchrystusowy.Długajestpochwałaczytowykształ-
cenia,czyzdolnościtegoczłowieka;trudnotakżeprzypomniećwszystkiejego
dzieła.

Krótkomożnatopowiedzieć,żeKajetanmógłbyćrównynajwyższym
budowniczymKościoła,gdybypewnymibłędaminaukiswej, jakbyprzy-
mieszkąjakiegośtrądu,niesplamił,ialbożądząciekawościdotknięty,albo
zapewne w bystrości umysłu zadufany, w końcu Pismo Święte własnym
upodobaniemwykładał,zaisteniemaljaknajszczęśliwiej,leczwniewielu
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jakichśmiejscachowielezaistebystrzejniższczęśliwie.Bodawnejtradycji
małotrzymającysięiwczytaniuświętychmałoteżobrotny,tajemniczapie-
czętowanejksięginiechciałuczyćsięodtych,którzyotworzylijeniewswo-
imznaczeniu, leczw tradycjiprzodków,prawdziwymmianowiciekluczu
SłowaBożego.Tak,gdywielewspanialenapisał,wkońcuwszystkopokręcił
ijakimiśnowymiwykładamiPisma,powagęinnych,którejaknajsłuszniej
głosił,albopodważył,albonapewnozmniejszył.[435] niechętniezaisteto
czynię,żebardzouczonegomężaganię,wyrażającteżjegoimię,leczponie-
ważsławaimieniaichwaływtymźródleprzezluteranówjestzarzucana,
uznałem,żelekkomyślnośćtrzebazaznaczyć.abłąd,wktórypopadł,jesttego
rodzaju, że ja go wszelkim sposobem powinienem usunąć, a jednak bez
naganynajwyższegomężaniemogę.

napoczątkubowiemCom men ta ria in Ge ne sim rzecze:je śli kie dyś za ist -
nie je no we zna cze nie, od po wia da ją ce tek sto wi, cho ciaż in ne od nur tu świę tych
na uczy cie li, czy tel nik niech ła god nym bę dzie cen zo rem. aniecodalejpowia-
da: niech nikt nie gar dzi no wym zna cze niem Pi sma Świę te go, dla te go że nie
współ brz mi z daw ny mi na uczy cie la mi, Bóg bo wiem nie zwią zał wy kła du Pism
Świę tych ze zna cze nia mi daw nych na uczy cie li, lecz z sa mym ca łym Pi smem
pod cen zu rą Ko ścio ła ka to lic kie go. Ina czej za bra na by zo sta ła nam i po tom -
nym na dzie ja wy kła da nia Pi sma Świę te go, jak tyl ko prze no sząc, jak mó wią, 
ze zwo ju na po szyt. Dotąd on. (Gdyby było nowe znaczenie, leczwobec
znaczeniaświętychanisprzeczneanidalekie,byćmożedobrzebysięmiało.
lecznoweznaczenie, które takodpoglądudawnychbyodstawało i nim
siębrzydziło,żebyłobyprawdziwieprzeciwne,zkoniecznościjestbłędne.
Kajetanzaś,jakwidać,otymmówi).

awrzeczysamejnaśladowaćwewszystkimnaszychprzodkówiwich
śladyteżnaszenogiwstawiać,jakdziecirobiądlazabawy,niczyminnymnie
wydajesię,niżpotępiaćnaszeumysły,pozbawiaćsiebiewłasnegosąduizdol-
nościposzukiwaniaprawdy.Dobrze!idźmyzastarszymi,leczjakoprzewod-
nikami,aniepanami.niebędąbowiemnadnasząwiarąpanowali,aninie
musimytakimbyćpoddaniizniewoleni,byśmywwykładaniuPismŚwię-
tych żadnej niemieli swobody.Tymmianowicie uzasadnieniemmógł się
kierować,byprzeczyćpiątemuwnioskowi.

Boluterzwykłsiękierowaćgrubszymidomniemaniami.Gdyżwewstępie
As ser tio nis swych artykułówmówi, iż nikogo niewolno zmuszać, żewe
wszystkichpismachjestwielebłędów,częstowalcząsamezesobą,często
wzajemniesięróżniąiPismoŚwięteprzekręcają.Żadnychzaśprawwyjaśnia-
niaSłowaBożegoniecierpi,ponieważsłowoBożeniepowinnobyćskrępo-
wane,leczwolne.iżedoniegonależyustanawiaćiwyjaśniaćprawa.Dlatego
ludziemogąbyćwprawdzietłumaczamiprawludzkich,Boskichzaśwżaden
sposób.

(Nu mer je de na sty). TensampoglądutrzymywałWiklifwedługTomasza
netteraWaldeńskiego:Do ctri na le an ti qu ita tum fi dei, doktryna3.Tosamo
utrzymywałteżPiotrabelardnasamympoczątkuswoichDi spu ta tio nes, jak
[436] piszeŚwiętyBernardwEpi sto la ad In no cen tium, numer190:Piotr
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Abelard po wia da, że Ko ściel nych Dok to rów jed no jest o tym zda nie, i przed -
sta wia je oraz od rzu ca, i chlu bi się, że ma lep sze, wbrew przy ka za niu Mę dr ca
nie wzdry ga jąc się prze kra czać daw nych kre sów, któ re po ło ży li na si oj co wie.
Wtejsamejłodzibłędówbyli:ariusz,nestoriusz,eutyches,Dioskor,jakna
SiódmymSoborze,czynności1,klątwie7,wyznajesamBazyli.oariuszu
i jegouczniachmaszpewnegoświadka,aleksandra,Biskupaaleksandrii,
wpierwszejksiędzeHi sto ria tri par ti ta, rozdział14.nestoriuszzaś,ponieważ
byłwymownyiuważałsiebiezauczonego,nieraczyłzagłębiaćsięwksięgi
dawnychkomentatorów,iuważał,żesamjestlepszyodwszystkich,jakmowa
jestwksiędzedwunastejHi sto ria tri par ti ta, rozdział4.Tąsamądrogąpostę-
powałPawełzSamosaty,jakświadczyeuzebiuszwksiędzesiódmejEc c le -
sia sti ca hi sto ria, rozdział29.

cozaśWincentyzlerynuprzeciwkoświeckimnowinkommówiooryge-
nesienieprzykrobędziedopisać,bychoćtymjednymprzykłademsumienne-
gowwykładziePismaświętegomęża,nauczylisiębyćrozważni.Gdybowiem
tenpisarzwysławiłzdolność,wiedzę,wymowęiinneprzedziwnezaletyory-
genesa,powiedział:Ten sam, ta ki i tak wiel ki, gdy ła ski Bo żej zu chwa le nad -
uży wa, gdy zdol no ści swo jej za wie le po zwa la, i so bie za bar dzo wie rzy, gdy
lek ce wa ży daw ną pro sto tę re li gii Chrze ści jań skiej, gdy cheł pi się, iż wie wię -
cej od wszyst kich, gdy gar dząc tra dy cja mi ko ściel ny mi i na uka mi daw nych,
nie któ re roz dzia ły Pi sma Świę te go no wym spo so bem wy ja śnia, za słu żył by
także o nim po wie dzia no: Je śli po wsta nie w po środ ku cie bie pro rok, al bo który
mó wił by, że sen wi dział i za po wie dział by znak i cud, a sta ło by się tak, ja ko
powie dział, i rzekł by ci: „Pójdź my a po stę puj my za bo ga mi ob cy mi, któ rych
nie znasz i słu żmy im”, nie usłu chasz słów one go pro ro ka al bo sno wi dza, 
bo ku si was Pan Bóg wasz, aby jaw ne by ło, czy go mi łu je cie, czy nie, ze wszyst -
kie go ser ca i ze wszyst kiej du szy wa szej (Pwt13,1-3).

TozdanieKajetanawydajesiębłędnowiercomiodszczepieńcomwspólne.
(Nu mer dwu na sty).aleijauzasadniającniechcęjednakzwyciężaćtubłęd-

nowierców.cobowiemzrobisztym,którzyztąsamązuchwałościąwzgar-
dzilisądamiStolicyapostolskiej,dogmatamiSoborów,tradycjamiapostołów,
inaukąwszystkichświętych?PrzeciwkoKajetanowipodjętajestprzeznas
całamowa,który,jakbyłzdolny,przemyślałbynaszerozumowania,ajakbył
sumienny,usłyszawszybardzopoważneświadectwaby- [437] najmniejbysię
nieopierał.anamwystarczyłojedno:taknamnasiprzodkowieprzekazali.
leczKajetangardzipowagą,walczyrozumem:niechścierpi,żerozumowania
mojewalczązjegorozumowaniami.

chociażodfilozofówsłuszniewymagaszuzasadnieniawnioskufilozoficz-
nego,wpojmowaniujednakPismaŚwiętegowinieneśprzodkomnaszymwie-
rzyćnawetbezdaniaracji,orazbronićtwierdzeńoprawie,owierzeioreligii,
któreodnichotrzymałeś.Jazaśbronięichizawszebroniłem.iztegopojmo-
wania,któreotrzymałemodojcówniewzruszymnieniczyjaracja,aniuczo-
nego,aninieuczonego.lecznuże!rozumujmy!Ukażmy,żewwykładzie
PismŚwiętychnależyutrzymywaćzgodnepojmowaniestarożytnych,jeżeli
chcemybyćkatolikami.najpierwjednakrozwińmy,coprzodkowienasiotej
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sprawiemyśleli.Kiedymniemowasprowadziłanatomiejsce,będęuczył,
czego samnauczyłemsięnie tylko rozumowaniamiTeologów, lecz także
świadectwamistarożytności.

(Nu mer trzy na sty). najpierwKlemensdouczniówJerozolimskich(Epi sto -
la 5, Dystynkcja37,rozdział14:Re la tum; cic,De cre tum, częśćpierwsza;
a.friedberg1[1955]139-140) mówi:Do nie sio no, że ja cyś uczą nie we dług
tra dy cji oj ców, lecz we dług swe go poj mo wa nia. Chwy ta ją bo wiem wie le praw -
do po do bieństw z te go, co czy ta ją we dług umy słu ludz kie go. Dla te go na le ży
pil nie ba czyć, by pra wo Bo że nie by ło na ucza ne we dług wła sne go poj mo wa -
nia. Jest bo wiem wie le słów w Bo skich Pi smach, któ re mo gą być na cią ga ne
do te go zna cze nia, któ re so bie ka żdy swo bod nie za ło żył. Cze go być nie po win -
no. Bo nie zna cze nia, któ re przy nie śli by ście z ze wnątrz, ob ce go i ze wnętrz ne -
go ma cie szu kać, lecz z sa mych Pism czer pać poj mo wa nie praw dy. I dla te go
trze ba uczyć się ro zu mie nia Pism od te go, kto je za cho wu je od star szych,
zgodnie z praw dą so bie prze ka za ną; by i on mógł to, co pra wi dło wo przy jął,
na le żnie twier dzić. DotądKlemens,któryiwksiędzedziesiątejRe co gni tiones,
jeżeliksięgataobecniejestprzyjmowana,świadczy,żedokumenttenodPiotra
apostołaotrzymał.

DionizytakżewpierwszymrozdzialeksięgiDe ca ele sti Hie rar chia rzecze:
Do roz wa ża nia poj mo wań Naj święt szych Pism, jak je od oj ców otrzy ma li śmy,
dą żmy w mia rę sił. Dochodzitupewnyświadekireneusz,którytakżepisze
[438] wksiędzeczwartej,rozdział63,żeprawowitywykładPismnależy
przyjmowaćprzeztradycjęprzodków.

znówepifaniusz(Ha ere sis 61), gdyodpierabłędnowierców,którzyzwali
siebieApo sto li ka mi, powiada:Pi sma wy ma ga ją za sta no wie nia, dla po zna nia
mo cy i zdol no ści ka żde go uza sad nie nia. Trze ba zaś ko rzy stać i z tra dy cji, bo
nie wszyst ko mo żna z Bo skie go Pi sma otrzy mać. Toepifaniusz.Tradycjązaś
bezwątpieniazwiepojmowanieiznaczenieprzyjęteodojców.onabowiem
jestkluczemSłowaBożego,twierdziPiotruKlemensawdziesiątejksiędze
Re co gni tio nes. Mówisięzaś,żemielijąuczeniwPiśmie,doktórychmiano-
wicietradycjeMojżeszaistarszychjakbyzrąkdorąkdoszły.

KlemenszaśaleksandryjskiwsiódmejksiędzeStro ma ta, którytłumaczony
jestprzeciwkotradycjiKościoła,twierdzi,żeoniutraciliregułęprawdy.apo-
temwtejsamejrównieżksiędze,rozprawiającobłędnowiercach,powiada:
Pra gnie niem chwa ły trzy ma ni są ci, któ rzy to, co ze swej na tu ry zga dza się,
mo wą przez Bo ga na tchnio ną prze ka za ne przez świę tych apo sto łów i na uczy -
cie li, wła sno wol nie błęd nym uda wa niem mą dro ści psu ją przez in ne roz pra wy,
ludz ki mi na uka mi prze ciw sta wia jąc się Bo skiej tra dy cji. Bo wśród tych mę -
żów, któ rzy tak wiel cy by li w wie dzy ko ściel nej, co zo sta wa ło do po wie dze nia
przez Mar cjo na, Pro di ka i po dob nych, któ rzy nie szli pra wą dro gą? Nie mo gli
po przed ni ków prze wy ższyć mą dro ścią, by co kol wiek wy na leźć do te go, co przez
nich praw dzi wie by ło mó wio ne. Lecz do brze by im by ło, gdy by mo gli wie dzieć,
co wcze śniej zo sta ło prze ka za ne.

aorygeneswTrac ta tus in Mat tha eum 29powiada:Ile kroć błęd no wier -
cy przy ta cza ją Pi sma Ka no nicz ne, z któ ry mi ka żdy Chrze ści ja nin zga dza się 
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i wie rzy, zda ją się mó wić: Oto w do mach jest sło wo praw dy. Lecz my nie powin -
ni śmy im wie rzyć, ani od cho dzić od pierw szej i ko ściel nej tra dy cji, ani wierzyć
ina czej, niż przez na stęp stwo Ko ścio ła Bo że go nam prze ka za no. Toorygenes.

równieżambrożywtrzeciejksiędze De fi de ad Gra tia num, rozdział7,
mó wi: Za cho wuj my przy ka za nia star szych, a dzie dzicz nych pie czę ci zu chwali
lek ko myśl no ścią pro sta ka nie na ru szaj my, kto z nas ośmie li się zrzec księ gi ka -
płań skiej, opie czę to wa nej przez wy znaw ców i po świę co nej już mę czeń stwem
wie lu? (inniczytają:roz pie czę to wać księ gę ka płań ską, opie czę to wa ną przez
wy znaw ców i po świę co ną już mę czeń stwem wie lu?)

nadtohieronimwEpi sto la ad Eva grium rzecze:Zwró ci łem [439] się do
ksiąg star ców, bym zo ba czył, co ka żdy z osob na mó wił, a to bie jak by za ra dą
wie lu od po wie dział ... I stwier dzi łem, że po glą dy tych wszyst kich ... do szły 
do jed nej ra chu by, by mó wi li, że Mel chi ze dech był czło wie kiem Ka na nej skim,
apowielu,coomówićbyłobybardzodługo (Epi sto la 73, 55, 10, 22,14)
powiada:Masz co usły sza łem, co wy czy ta łem o Mel chi ze de chu. Do mnie
należa ło świad ków od czy tać, do cie bie niech na le ży o wia ro god no ści świad -
ków są dzić. A je śli od rzu cisz wszyst kich, nie otrzy masz z pew no ścią te go ducho -
we go tłu ma cza, któ ry z tak wiel ką du mą i po wa gą ogło sił, że Mel chi ze dech jest
Du chem Świę tym, aby udo wod nić, że bar dzo praw dzi we jest po wie dze nie:
niewie dza stwa rza zu chwal stwo, a wie dza bo jaźń.

Wrozdziale12In Da nie lem mówi:Zro zu mie nie Pi sma Świę te go bez ła ski
Bo ga i na uki przod ków naj bar dziej so bie przy własz cza ją naj głup si. awowej
sławnejEpi sto la ad Pau li num wielomaświadectwami,przykładamiirozumo-
waniamiwytwornienaucza,żeniktwPismachŚwiętychbezprzewodnika
idrogowskazuścieżkiznaleźćniemoże.To,czegonauczałKlemensaleksan-
dryjskiwpiątejksiędzeStro ma ta.

acyceron(Ad fa mi lia res 7,19) mówi:Żad na w ogó le sztu ka pi sa na bez
na uczy cie la i tłu ma cza po ję ta być nie mo że. TenzaśprzystępujedoPisma
Świętegobeznauczyciela,ktowzgardziwszypojmowaniemdawnychojców,
tajemniczopismoposwojemutłumaczy.

PodobneśpiewaaugustynwksiędzeAd Ho no ra tum de uti li ta te cre den di,
rozdział7.(zobacztakżetegożaugustynawewstępiedoksięgiDe do ctri na
Chri stia na). Gdytenbowiem,(honorat),sądzi,żemożeczytaćipojmować
ŚwięteKsięgibezcudzejpomocy,czyż tak nie jest? augustynrzecze(De uti -
li ta te cre den di 7,17):Nie nau czo ny żad nej po etyc kiej umie jęt no ści Te ren cju sza
tknąć się nie ośmie laj. Asper, Kor nut, Do nat, i nie zli cze ni in ni są wy ma ga ni,
by któ ry kol wiek po eta mógł być po ję ty, ty w Świę te Księ gi bez prze wod ni ka
wpa dasz i o nich bez na uczy cie la ośmie lasz się wy da wać wy rok.awrozdziale
17 rzecze:Je śli ka żda umie jęt ność, cho ciaż mar na i ła twa, by mo gła być
zdobyta, wy ma ga na uczy cie la al bo mi strza, cóż peł niej sze go lek ko myśl nej
pychy, niż nie chcieć po zna wać ksiąg Bo skich Ta jem nic przez ich tłu ma czy?
Dotądaugustyn.

TakżeGrzegorzw28księdzeMo ra lia, rozdział9,wniosektenpotwierdza,
wykładając o świętych nauczycielach to, na czym: umoc ni ły się go le nie 
je go (Dz3,7). [440] Jednegoznich,Kasjodora,tudorzucę,wewstępieLi ber
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di vi na rum in sti tu tio num, rozprawiającegowtesłowa:Do Bo skie go Pi sma
przy stę puj my przez wy kła dy do wo dzą ce oj ców, jak by po ja kiejś dra bi nie
widzenia Ja ku ba, by ich zna cze nia mi po su wa ni,zasłużyliskuteczniedojśćdo
poznaniaPana.awtejsamejksiędze,rozdział2powiada:Wie lu jest ta kich,
któ rzy uwa ża ją za chwa leb ne, je śli wie dzą coś prze ciw ko sta ro żyt nym, i coś
no we go znaj du ją, by by li uwa ża ni za bie głych. iwtejsamejksiędze,rozdział
25,mówi:Co daw ni wy kła dow cy praw do po dob nie po wie dzie li, gor li wym
duchem trzy mać trze ba: to zaś, co przez z nich zo sta wio ne zo sta ło nie tknię te,
by śmy bez owoc nym tru dem się nie mę czy li, naj pierw po win no być zba da ne,
ja kie ma za le ty, al bo do ja kich na uk nas pro wa dzi.

DodajtutakżeGrzegorzaznazjanzuiBazylego,którzyjakrufinprzeka-
zujewdrugiejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział9:za Bo skich Pism
pojmo wa niem po stę po wa li nie z wła sne go do my słu, lecz z pism i po wa gi przod -
ków. O nich sa mych wia do mo by ło, że z na stęp stwa apo stol skie go pra wi dło
poj mo wa nia otrzy ma li. Dotądtam.

itowystarczyłoczłowiekowiskromnemu,byzostałwprowadzonydona-
szegopojmowania.Kogobowiemnieporuszystarożytność,opieczętowana
ipoświadczonanajwyraźniejszymipomnikami?zpewnościągdysłyszęKle-
mensa,Dionizego,ireneusza,epifaniusza,nazjanzena,Bazylego,ambroże-
go,hieronima,augustyna,Kasjodora,Bernarda,jednoitosamogłoszących,
niemyślę,żetyluludzi,zaistenajbardziejuczonychiświętych,ajednakludzi,
poglądsłyszę,leczKatolickiegoKościoła,któregoonibyligłównymikolum-
nami.należybowiemwierzyć,żewszyscycimężowieniecoinnegoztak
wielkązgodąmyśleli,niżcowspólniemyślałKościółŚwięty.

leczmamypoza tympoważniejszychświadków,aby tęwiaręuczynić
pełnąicałkowitą.rzekłbymożektoś,żeteświadectwa,któreprzytoczyliśmy,
bardziejniemalprzeciwluteranomniżKajetanowidziałają.niebyłonbo-
wiemtakbardzozuchwały,bycałkiemwzgardzićalbonauczaniemstarożyt-
nych,alboichkomentarzamidoPismaŚwiętego.Przeczyłtylko,żewspólne
pojmowaniedawnychniejestpewnąlinią,doktórejnaszepojmowanieza-
wszepowinniśmykierować.czegodotądniewidzimy,żebyzostałoodparte.
zaiste,jakkolwiekjest,chcęszukaćgardłasprawy,[441] ibliżejprzysunąć
nogi,bybłądKajetananajpewniejszymiuzasadnieniamizostałodparty.

(Nu mer czter na sty). najpierwzaśnaszóstymSoborzePowszechnym,sesji
drugiej,zatopotępienizostaliorygeniści,żetesamewyjaśnienia,któreobec-
nieKajetanjakonowewnosi,usiłowaliwprowadzićwbrewtradycjiprzod-
ków.Sofroniuszmówi:Wie le in ne go, po za apo stol ską i oj cow ską tra dy cją
twier dzi li, od rzu ca jąc: za sa dze nie ra ju roz ko szy, nie chcąc, by Adam zo stał 
w cie le utwo rzo ny, ga niąc, że z nie go Ewa zbu do wa na zo sta ła, od pie ra jąc głos
wę ża. Dotądon.TenzaślistSofroniuszazostałzatwierdzonyna13czynności
synodalnej,tegoższóstegoSoboruPowszechnego.

następnieKanon19SynodupodKopułątakbrzmi:Trze ba, aby ci, któ rzy
prze wod ni czą Ko ścio łom, uczy li du cho wień stwo i lud, do by wa jąc z Bo skie go
Pi sma poj mo wa nie i sąd praw dy, nie prze kra cza jąc po ło żo nych już kre sów,
albo tra dy cji świę tych oj ców. Lecz cho ciaż po wsta nie ja kiś spór do ty czą cy

KsięgaVii336



Pisma, niech go ina czej nie tłu ma czą, niż ja kim spo so bem zna ko mi to ści i na -
uczy cie le Ko ścio ła swy mi pi sma mi wy ło ży li, a więk szej z te go chwa ły do stą -
pią, niż gdy by ukła da li to, co mó wi się od sie bie. By kie dyś ku te mu się
skła nia jąc, nie wy pa dli z te go co na le żne. DotądSynodpodKopułą.

nadto,gdywśródwiernychzrodziłosiępytanieopojmowaniutegoświa-
dectwaJanaewangelisty:Lecz przy szedł szy do Je zu sa, gdy uj rze li, że już umarł
(J19,33),itd.,przedłożonojenaSoborzewVienne,przewodniczącySobo-
rowiKlemensVtakmówi:My do wspól ne go zda nia świę tych oj ców i na uczy -
cie li zwra ca jąc by strość apo stol skie go za sta no wie nia, za zgo dą Świę te go
So bo ru ob wiesz cza my, itd. (cic, Cle men ti nae, księga pierwsza, tytuł 1:
De Sum ma Tri ni ta te; a.friedberg2[1955]1133-1134).Stolicawięcapostol-
skaorazSobórWienneński,gdywypowiadają sięowierze ipojmowaniu
PismaŚwiętego,jaknićTezeuszatrzymająwspólnepojmowanieświętych
iidązanimi,jakoprzewodnikamipojmowania.

równieżSobórlaterańskizaleonaXnadrugiejczynnościkazałwszyst-
kim,którzymająuczyćludprawdyewangelicznej,byPismoŚwiętezgodnie
zwyjaśnieniemnauczycieli,którychKościół,albodługotrwałyużytekzatwier-
dził,[442] wyjaśniali.iczegośprzeciwnegolubniezgodnegozwłaściwym
imznaczeniemniedorzucali, leczna tymzawszestali,conieodbiegaod
wyjaśnieńwspomnianychnauczycieli.

PotemtosamozostałowyraźniejokreślonenaczwartejsesjiSoboruTry-
denckiegowtesłowa:Po sta no wił Świę ty So bór ku po skro mie niu swa wol nych
umy słów, by nikt opar ty na swej mą dro ści w spra wach wia ry i oby cza jów, na -
le żą cych do bu do wy na uki Chrze ści jań skiej, nie prze krę cał Pi sma Świę te go
we dług swe go my śle nia, al bo wbrew te mu zna cze niu, któ re utrzy my wał i utrzy -
mu je Świę ta Mat ka Ko ściół, al bo też wbrew jed no myśl nej zgo dzie oj ców ośmie -
lał się to Pi smo Świę te wy ja śniać. DotądSobórTrydencki.Mogłemdodaćtu
postanowieniePiątegoSoboruziwona,księgadruga,tytuł2,rozdział14.inne,
takżepodobne,SynoduwMeaux,rozdział2,zBurchardaksięgipierwszej,
rozdział61,leczwielepomijamy,bydługąrozprawąniespowodowaćzmęcze-
nia czytelnika.ale także z Pisma Świętegomamy liczne świadectwa na
potwierdzenietejsprawy.

(Nu mer pięt na sty). anajpierwtozSyracharozdziału8,11:Nie pusz czaj
mi mo sie bie opo wia da nia star szych, bo oni się na uczy li od oj ców swo ich; albo -
wiem od nich na uczysz się ro zu mu i jak da wać od po wiedź cza su po trze by.
następnietoapostołazlistudorzymian12,3:Że by nie ro zu mie li wię cej, niż
po trze ba ro zu mieć; ale że by ro zu mie li z umiar ko wa niem: ka żdy po dług mia ry,
w ja kiej Bóg wia rą go ob da rzył ... A ma jąc ró żne da ry we dle ła ski, ... bądź to
pro roc two w za kre sie wia ry, itd.Tozaświadomo,żemianoProrokanadajesię
apostołowinietylkodlatego,żewidziizapowiadaprzyszłość,lecztakże
dlatego,żedaremDuchaŚwiętegopojmujeiwykładawyroczniechrystusa
iapostołów.

nakazujezaśPaweł,byktotegorodzajuurządprzyjąłwKościele,najpierw
zaisteniewiedziałwięcejniżtrzeba,leczwiedziałskromnieiumiarkowanie;
następniebyproroctwomiałzgodniezzasadąwiary.Toznaczy,bywwykładzie
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PismaŚwiętegonieszedłzabystrościąludzkiegoumysłu,albonaturalnąsiłą
irozumem,leczwyjaśniałjezgodniezwiarąotrzymanąodprzodkówiwspół-
miernątejwiaryzasadą.Bofilozofówmógłbyśmożewykładaćwedługzasad
wiedzy,niekorzystajączwiary,leczŚwiętychKsiągrozsądniebezwiaryinauki
[443] niemożesz.

lecziktorozwijającarystotelesa,zanicmiałbywszystkichdawnychpery-
patetykówiwbrewim,wwielkiejzgodziesprzeciwiającymsię,zezdaniafilo-
zofaprzepisałnamniesłychanąnigdyniedorzecznośćwnowymtłumaczeniu,
zaniezbyttrzeźwegobyłbymiany.owielezaśbardziej,ktowksięgachaposto-
łówwłasnymumysłemjakieśnowewymyślapoglądyitoprzeciwneuczniom
apostołóworazwszystkimstarożytnymtłumaczom.zaisteniemapowodu,
uważaćtakiegozadośćzdrowego.aleodrugimświadectwiedość.

Trzecie.WPierwszymliściedoKoryntian14,29masz:Pro ro cy niech
mówią dwaj al bo trzej, in ni zaś niech roz są dza ją. Byzaśktoślekkomyślnie
nieróżniłsięodpozostałych,rzecze:Bóg nie jest Bo giem roz ter ki lecz po koju
(1Kor14,33),toznaczy:niejesttego,ktoodpadłodjednościzgody,lecztych,
którzypozostaliwpokojuzgody,jakwyłożyłWincentyzlerynu,mówiąc:
Jak uczę lu dzi świę tych, tojestKatolików, we wszyst kich Ko ścio łach.Sąone
przetoświęte,ponieważtrwająwŚwiętychobcowaniu.awreszcieżebyktoś
osądutychrzeczysobiejednemu,wzgardziwszyinnymi,niezastrzegł,nieco
dalejdodaje:Czy od was wy szło Sło wo Bo że? Al bo do was sa mych do szło?
Jeśli kto ma się za pro ro ka, al bo du chow ne go, niech po zna, że to, co wam piszę,
jest roz ka za niem Pań skim (1Kor14,36-37).

nakazanejestmianowicie,byjeśliktośjestnauczycielemsprawducho-
wych,znajwiększągorliwościąbyłmiłośnikiemjedności:byswoichpoglą-
dówniewynosiłponadwspólnepozostałych,inieodchodziłodrozumienia
wszystkich.Tosięzaśstanie,jeślizachowanebędądwaprzykazania.Jedno,
bytłumaczPismŚwiętychzawszepatrzałnawcześniejszych,zktórychSłowo
Bożeprzeszłonapóźniejszych.zatobowiemapostołupominaKoryntian,
mówiąc:Czy od was wy szło Sło wo Bo że? Drugie,byniebroniłswegopojmo-
waniazaciętymsporem,lecznajpierwporadziłsiępozostałychnauczycieli
Kościoła,abyjeślizobaczy,żewszyscyuznająto,comyśli,bezpieczniejuż
utrzymywał,ajeśliodrzucają,bezpieczniejużopuścił.Botooznajmiaapostoł
mówiąc: Al bo do was sa mych do szło? Takbowiemwprostmisięwydaje,
żetaktłumaczysięzdaniePawła.ajeżelitoświadectwoapostoławydasię
komuśbardziejstosownedoradzenianiżdoprzekonania,ztymnieuważał-
bym,żenależyzmagaćsięwspornejrozprawie.[444] Boisaminiejesteśmy
przekonani,żewszystkienaszeuzasadnieniazasługująnapalmę.

czwartedalejświadectwotegożapostołajestnajpoważniejsze.znajduje
siębowiem,wliściedoefezjan4,11-14wtesłowa:I on prze zna czył nie -
których na Apo sto łów, a nie któ rych na pro ro ków, a in nych na ewan ge li stów, 
a in nych jesz cze na pa ste rzy i dok to rów, dla wy do sko na le nia świę tych, ku ro -
bo cie po słu gi wa nia, ku bu do wa niu cia ła Chry stu so we go ... Aby śmy już nie byli
dzieć mi chwie ją cy mi się, i nie by li uno sze ni ka żdym wia trem na uki, przez złość
ludz ką, przez chy trość, na oszu ka nie błę du.
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TezaistesłowaPawła,ponieważnatrzecimmiejscuszerzejsąrozwinięte,
lekkąterazrękądotkniemy,ilestarczydopotwierdzeniatego,oczymobecnie
rozprawiamy.ztychwięcsłówjasnopojmujesię,żeBożąopatrznościąbyło,
byśmymieliksięginietylkoproroków,apostołów,ewangelistów,lecztakże
komentarzeświętychnauczycielidonich.ztegobowiemnapewnopowodu,
poprorokach,apostołachiewangelistachdanisąKościołowiprzezchrystusa
nauczyciele,byoniichksięgitłumaczyli.TymiwięcwKościeleBoga,po
Bożemuwczasachimiejscachzrządzonymi,natosamoznaczeniePismasię
zgadzającymi,ktokolwiekbywzgardził,nieczłowiekiemgardzi,leczBogiem,
przezktóregooniprzeznaczenizostalidotego,byuczyliludchrześcijański
świętychpismproroków,apostołówiewangelistów.

agdybywszyscyświęcitłumaczącjezbłądzili,Kościółbłądziłbyzasprawą
Boga,skoropostępowałbyzanauczycielamiprzezchrystusasobiedanymi
iwpojmowaniuKsiągŚwiętychtrwałwichśladach.aniejestdlamnietajem-
nicą,żePauliniaugustynwlistach58i59zaProrokówwtymświadectwie
apostołanietychbiorą,którzyprzedprzyjściemPanaprzyszłośćprzepowia-
dali,aichpismazaKanoniczneiBoskiemamy,lecztych,którzywKościele
chrystusawybijalisięłaskąprorokowaniazaczasówapostołów.leczponie-
ważniemożemyzaprzeczyć,żejedniidrudzydanisąKościołowiprzezchry-
stusa,niepowinnowydaćsiędziwne,żeanijednych,anidrugich,zesłów
apostołaniewykluczymy.leczmożektośtuzapyta.(Wincentyzlerynu
ipytaiodpowiada).

SkorokanonPismjestdoskonałyorazdosyćiażnadtosobiewystarcza,
na co przyłączonoby mu pojmowanie i powagę świętych? Ponieważ
[445] mianowiciePismoŚwiętedlajegogłębiimrokuniewjednymitym
samymznaczeniuwszyscyprzyjmują,leczinaczejiinaczej,innyiinnytłuma-
czą,żeniemaliluludzi,tylestądzdańwydajesię,żemożnawydobyć.inaczej
jebowiemnowat,inaczejSabeliusz,inaczejariusz,inaczejDonatwykłada.
Dlategokoniecznejest,byliniatłumaczeniaproroczegoiapostolskiego,zpo-
woduzawiłościtakróżnegobłędu,kierowanabyławedługjakiegośprawidła.
Dlategowięcpoprorokach,apostołachiewangelistach,przyjęliśmyrównież
nauczycieli,abyśmyszlizaichkatolickim,tojestpowszechnym,pojmowa-
niem, jakoprawidłemKościołaprzepisanymodBoga.Wspanialewięc to
dorzucone zostało:Dla wy do sko na le nia świę tych, ... Ku bu do wa niu cia ła
Chrystu so we go, ... Nie by li dzieć mi, itd.iosłowachapostołazaistedość.

TerazdodamyjedyneświadectwoSalomona,którejeślistaranniejsiębada,
wielewnosidotejsprawy,októrejrozprawiamy.Powiada:Sło wa mę dr ców
są jak oście nie (Przeciwktórymtrudnojestwierzgać-Dz9,5) i jak gwoź dzie
głę bo ko wbi te, któ re przez ra dę mi strzów da ne są od pa ste rza jed ne go. Nad to,
sy nu mój, wię cej się nie py taj (Koh12,11).otymurywkuhieronimrzecze:
Wy jąw szy te sło wa, któ re od jed ne go pa ste rza są da ne, a przez ra dę i zgo dę
mi strzów uzna ne, ni cze go so bie nie przy pi suj, po stę puj śla dem star szych, nie
ró żnij się od ich po wa gi. Tohieronim.

Myzaśdziękiezechielowi(34,23)pojmujemy,ktojesttympasterzem.
Powiada:Wzbu dzę nad ni mi pa ste rza jed ne go, któ ry je bę dzie pasł, ... i on im
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bę dzie pa ste rzem. Byśzaśniemyślał,żechrystussamprzezsiebiezawsze
tobędzieczynił,pouczaprzezJeremiasza(3,15)mówiąc:Dam wam pa ste rzy
we dług ser ca me go, i bę dą was paść umie jęt no ścią i na uką.

Żezaśsłowaświętychdanebyłyprzezowegojednegopasterzawykazuje
takaitakwielkazgodawszystkich,boniemoglibytegowszyscyjednomyśl-
niepojmować,gdybyjednymitymsamymduchemchrystusaniebyliutrzy-
mywaniw tej jedności.Dlatego poBożemu rzecze Salomon:Przez ra dę
mi strzów da ne są od pa ste rza jed ne go.

niktzaśnieprzeczy,żedawniświęcibylimądrzy.napewnowiadomo,
iżbylinauczycielamiKościoła.ŻeprzezBogaKościołowizostalidani,dowo-
dziopatrznośćchrystusawzględemKościoła.iżdanizostali,abyapostołów,
prorokówiewangelistówwyrocznie[446] wykładać,Pawełoznajmia:jedno-
myślność i zgoda wykazuje, że przez jednego pasterza tak wielu, nadto
wróżnymmiejscuiczasiebyłopostawionych.niczegoinnegoniewolno,jak
tylkowpatrywaćsięwradęmistrzów,ponieważprzezjednegoDuchaPrawdy
zostałazgromadzona.

(Nu mer szes na sty). zpewnością,jakmówiaugustynwdrugiejksiędze
Adver sus Iu lia num, gdybysynodbiskupówgromadziłsięzcałegoświata,by
rozstrzygnęlispór,powstaływokółKsiągŚwiętych,anitakich,anitylu,nie
mogłobyłatwozasiadać.Boiniewjednymczasiebyliświęci.

ciebieterazojczeKajetanie,jeślisynowiojcawołaćwolno,wołamciebie
Kajetanie,powiem,wołam!nasobórciebiewołam,niedoliceum,alboaka-
demiiciebiewprowadzam,lecznapokojoweiczcigodnezebranieświętych
ojców.Połóżsobieprzedoczy,proszęcię,taklicznyszeregnajbardziejuczo-
nychmężów,którychażdo tegodniazgoda tyluwiekówuznała,których
opróczznajomościPismazalecatakżeprzedziwnapobożnośćżycia.Spojrzyj
nanich,błagamcię,wjakiśsposóbnaciebiepatrzących,orazmówiącychdo
ciebiemileiłagodnie:czymytak,synuKajetanie,wwykładziePismŚwię-
tychwszyscyrazembłądzimy?czytaknamwszystkim,którychchrystusdał
Kościołowizanauczycieli,zabrakłoduchapojmowania?czytyjedenprze-
ciwkonamośmielaszsięwalczyćiwierzysz,żeKościółpójdziezamyśleniem
jednegoczłowieka,aopuściwspólnysądtegonajpoważniejszegoinajświęt-
szegosenatu?czysądzisz,żewięcejtrzebaprzyznaćdawnymsądomtylu
uczonych,świętychimęczenników,czytwemuosobnemuiprywatnemusądo-
wi?czyodpowiesznato?czyzgołaośmieliszsięodezwać?Wydajemisię,
żewidzę,ojczeKajetanie,skromnośćtwojąiblaskumysłu,atakżereligijną
cześćipobożnośćwzględemświętych,ijakbyśbyłobecnysłyszętwójgłos
brzmiącywokółmoichuszu:zwyciężyliśmyobaj.Jedenidrugiznasodniósł
palmęzwycięstwa:tymnie,ajabłędu.

leczniewiem,dobryczytelniku,dokądponiósłmniezapałduchaiżarroz-
trząsania.BoiKajetandługojużjestwtymmiejscu,gdziebezmegoposzu-
kiwaniapokonałwszystkiebłędy,ajaniezwykłemdrwićzbłędówtychludzi,
którychbystrośćpodziwiam.

(Nu mer sie dem na sty). leczmy,jakzaczęliśmy,takidźmydalej,iTeologii
równieżrozumowaniamitenbłądodeprzyjmy.chociażbowiemdlawzbudze-
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niawiarywTeologii[447] powagawięcejznaczyniżrozumowanie:jakoże
onabezrozumowaniadośćmaznaczenia,arozumowaniebezpowaginiewiele
znaczy.leczjednakpołączonezpowagąrozumowanie,ilezechcebędziemiało
siłdowzbudzeniawiary.amyjużnapoczątkuobiecywaliśmy,żetęsprawę
zKajetanemprzeprowadzimyraczejrozumowaniemniżświadectwami.

najpierwzaś,którzypowodujątennowysposóbwykładaniaPismaŚwię-
tego,pozatym,żedepcząchwałęprzodków,sąprzykłademczczymludziom
abardziejbłędnowiercom,jaknowymiibłędnymizmyśleniamisplamićpraw-
dziweznaczeniePismŚwiętych.agdybyrazdopuszczonazostałataswoboda,
żeKsięgiŚwiętekażdywedługwłasnejwolitłumaczy,lękamsiępowiedzieć,
jakwielkiewynikłobyniebezpieczeństwozniweczeniareligii.

PozostawieniubowiemjakiejkolwiekcząstkiPismaŚwiętegoswobodzie
ludzkichumysłów,innateż,ijeszczeinna,ijużwszystkiepozostałe,zwyczajo-
wobędąpoludzkuobrabiane.Dalejzaś,jeżelicałeBoskiePismowolnobędzie
umysłemiwoląjakichkolwiekludziwykładać,nicstałegoniepozostanie.
lecz:Z ko niecz no ści za ist nie je bur del błę dów, gdzie przed tem był przy by tek
czy stej i nie ska żo nej praw dy, jakWincentyzlerynuniemniejprawdziwieniż
zręczniestwierdził.arównieżpróczniedogodności,iwieluiwielkich,które
przyszłymludziomwKościeleniesietenpogląd,Kościoła,którynaspoprze-
dził,niedasięuwolnićodpiętnanajcięższegobłędu.Skorobowiemzarówno
kaznodzieje,jakwszyscypisarze,którzynastąpilipostarożytnychświętych,
znaczeniePismaŚwiętegoprzekazywaliludowizgodnieznaukąodświętych
otrzymaną,ludzaśtoznaczenieufnieprzyjął,ktoodrzucazgodnywykład
dawnychświętych,tenodrzucapojmowanie,któreKościółdotądposiadał.

Jakoprzykładniechposłużycośszerszego.Wszyscyświęciwykładali,że
ewazżebraadama,jakbrzmiPismo,zostałastworzona.Ponieważnastępni
kapłaniznaleźlitotakprzezświętychwyłożone,skrzętnieoznajmililudowi
chrześcijańskiemu,aludsamdobrązaistewiarąuwierzył.Topowoduje,że
przybłędziedawnychświętychwtłumaczeniu tegourywka,całyKościół
wtymbłędziebysięobracał.otóż,żeświętychorazKościołanie- [448] wie-
dzasięłączy,myślałwyraźnienestoriusz,potępionyprzezSobórefeskiwte
słowa:Wcią gnię ci zo sta li śmy w zbrod ni cze uro je nie Ne sto riu sza, że on pierw -
szy i je dy ny poj mu je Pi smo Świę te, a pysz ni się, że wszy scy in ni nie zna li,
którzy kol wiek przed nim urzę dem na ucza nia ob da rze ni Bo skie Wy po wie dzi
opra co wy wa li. Że obec nie na wet ca ły Ko ściół błą dzi, któ ry jak mu się zda ło,
po stę pu je za nie obe zna ny mi na uczy cie la mi. DotądSobórefeski,przekazany
zaśprzezWincentegozlerynu,wowejzaistezłotejksiążce:Ad ver sum pro -
pha nas no va tio nes.

Dodaj,żejakmówiliśmywyżej,wtym,czegoznajomośćnienależydoludu,
wiarąKościołajestwiaraprzodków.SkorowięcczerpaniezPismaŚwiętego
prawdziwegoirzetelnegopojmowanianienależydoludu,chybażechcemy
iśćzaobłędemluteranów,wKsięgachŚwiętychpojmowanieojcównaszych
zpewnościąjestpojmowaniemsamegoKościoła.

DlategojeżeliwszyscydawniświęcizbłądzilipojmującBoskiePisma,bez
wątpieniazbłądziłKościół:itozpoleceniaBoga.zgrzeszyłbybowiemlud,
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gdyby sprzeciwił sięPismuwyłożonemuwedługpojmowaniawszystkich
świętych:wtymzwłaszcza,czegoosądnienależydoludu,leczdowyższych.

PozatymSłowoBożeniemogłoodstąpićodwszystkichświętych,wspól-
nymijednymduchemtosamomyślących.Bymianowiciewszyscyrazemmieli
jakieśpismozakanoniczne,któreniebyłobykanoniczne,alboodwrotnie:
wspólnązgodąodrzucilijakieś,którekanonicznejest.awięciprawdziwepoj-
mowanieSłowaBożegoniemogłozarazemodnichodstąpić.Jednoidrugie
bowiemKościołowizostałoobiecane:iDuchiSłowo.agdybyjednegoidru-
giegozabrakłoświętymnauczycielom,iKościołowiteżbyzabrakło.Tozaś,
cowcześniejzostałoprzyjęte,jeślimniejsiępojmuje,zinnychdogmatówwiary
pojąćmożna.Żewszyscyświęcinarazwnichzbłądzićniemogli,wielkimiuza-
sadnieniamiwykażemy,nawetniewielepóźniej,leczprzedtemtrzebatrochę
powiedzieć.ŻezaśiSłowoiDuchzłączonesąwKościelezpojmowaniem,jak
na ostatnim miejscu przyjęliśmy, świadczy Pan przez proroka izajasza
(59,21):Duch mój, któ ry jest na to bie, i sło wa mo je, któ re po ło ży łem w ustach 
[449] two ich, nie od stą pią od ust two ich i od ust po tom stwa twe go ... od tąd 
i aż na wie ki. niktzaśniezaprzeczy,żenasieniemchrystusajestKościółwier-
nych,ktochoćtrochębyłbywPiśmieŚwiętymwyćwiczony.Któżtowięcrzeczy
przezchrystusawKościelepołączoneośmielasiębłędemrozdzielaćisłowo,
alboznaczeniesłowa,wszystkimświętym,astądKościołowi,odbierać?

PrócztegojakhieronimmówiwCom men ta ria su per pri mum ca put Epi -
sto lae ad Ga la tas, KościółBoży,któryodnastępcówapostołówusłyszałwiarę,
nie przy jął ewan ge lii czło wie ka, lecz Bo ga. Na uczy cie le bo wiem Ko ścio ła, po-
wiada,nie ty le sa mi uczą, ile w nich Bóg, któ ry mó wi do świę tych: Jam rzekł,
Bo ga mi je ste ście i sy na mi Naj wy ższe go wszy scy (Ps81,6). Któ rzy zaś są boga -
mi, prze ka zu ją ewan ge lię Bo ga, a nie czło wie ka. Mar cjon i Ba zy li des oraz inne
za ra zy błęd no wier ców nie ma ją Ewan ge lii Bo ga, ponie waż nie ma ją Du cha
Świę te go, bez któ re go ludz ka sta je się ewan ge lia, której się uczy. Dotądhiero-
nim.izarazwtymsamymmiejscurzecze:Nie myśl my, że w sło wach Pism jest
Ewan ge lia, lecz w zna cze niu. Nie na po wierzch ni, lecz we wnątrz, nie w li ściach
mo wy, lecz w ko rze niu ro zu mie nia. Nad to i dia beł, któ ry mó wi o Pi smach oraz
wszyst kie błęd no wier stwa, z te go szy ją so bie po dusz ki. Wiel kim nie bez pie czeń -
stwem jest mó wić w Ko ście le, by może prze wrot nym tłu ma cze niem z Ewan ge -
lii Chry stu sa nie po wsta ła ewan ge lia czło wie ka, al bo co gor sza, dia bła. 
Totakżehieronim.cojeślistreścimy,matoznaczenie.

Jeżelioddawnychświętych,następcówapostołów,wierniotrzymalibłęd-
neznaczeniePisma,zpewnościąnieotrzymaliewangeliiBoga,ponieważnie
jestwsłowachPism,leczwznaczeniu;niewliterzezabijającej,leczwduchu
ożywiającym;nienapergaminachlecznasercach.Tonietylkohieronimprze-
kazał,lecztakżehilarywksiędzeAd Con stan tium Au gu stum. ajeśliprawo
jestduchowe,iwymagaducha,byzostałopojęte,cojużnapierwszymmiej-
scuszerokowykazaliśmy,pytamjakitowielkijestobłęd,mówić,żeDuch
Świętybyłtylkozemną,awszystkimświętymgozabrakło?

(Nu mer osiem na sty). nużebowiem,byzBoskichnaludzkierozumowa-
niaspłynęłanaszamowa,jeżeliwwyjaśnianiuPismcokolwiekprzyznajesię
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zdolnościomiwykształceniu,cóżodzdolnościGrekówbystrzejszegoalbo
przenikliwszego? cóż w Pismach Świętych bardziej wyćwiczonego?ale
iświętymŁacinnikomniebrakłozdol- [450] ności,anibiegłościwPismach
Świętych.niechcemybowiemterazprzedkładaćŁacinnikównadGrekami,
alboGrekównadŁacinnikami.Wiadomo,żeijedniidrudzybylisilnizdol-
nościamiiwykształceniem.aponieważwtymosądziebardziejzważasięna
świętośćżycia,ktozobecnychludziprzewyższytychdawnychznakomitych
mężówKościoła?Prawdęmówią.

leczbyliludźmi.alejaitychnowychtłumaczyzaludziuważam.Słu-
cham,cowielośćznaczydladuchowegoznaczenia?odpowiadam,coznaczy
małailość?lecziwtym,cochoćbywśródludzisięwierzy,wielośćświad-
kówzwykłacośznaczyć,zwłaszczastarszych.Bowszyscynajstarsizwykle
sąnajpoważniejsi.Młodsizaś,jakdzieci,jeżelimająpozórprawdy,nienależy
gozaisteodrazuodrzucać,starośćjednaknależyzachowaćnaswoimmiej-
scu.Wielkabowiemjestmocipowagastarości,agdziespierasięznowością,
bezwątpieniajątrzebaprzedłożyć.leczniewiemjakimsposobemodbardzo
poważnychrozumowańmowanaszaspadłanatemłodzieńcze.Wróćmyjuż
dotamtychikiedyśjeskończmy.

(Nu mer dzie więt na sty). natozaśpilniejiusilniejnaciskaliśmy,żektotwier-
dzi,iżwszyscywogóledawniświęciwwykładaniujakiegośmiejscaPisma
Świętegozbłądzili,tenKościołowiKatolickiemutensambłądprzypisuje.To
cotymtakżeuzasadnieniemwzmocnionebyćmoże.Gdziekolwiekbowiem
jestciałoKościoła,tamtakżejestDuchPrawdy.Jakuczyireneusz(księga
trzecia),acowięcejchrystusPan,mówiąc:Ja pro sić bę dę Oj ca, a in ne go
Pocie szy cie la da wam, aby miesz kał z wa mi na wie ki, Du cha Praw dy (J14,16-
17).UczytegowyraźnierównieżPawełwliściedoefezjan4,30orazPierw-
szymliściedoKoryntian12,1-11.

Duchzaśwcielenietesameczynnościprzydzielawszystkimczęściom
ciała,jakapostołwliściedorzymian12,6-8orazPierwszymliściedoKo-
ryntian12,8-10bardzozgrabnieprzekazuje,bo:Jed ne mu do sta je się przez
Ducha mo wa mą dro ści ..., in ne mu pro roc two ..., in ne mu tłu ma cze nie ję zy ków,
itd.GdyżwKościeleniewszyscysąapostołami,aniwszyscyprorokami,ani
wszyscytłumaczą,itd.Pewnejestzaś,żepojmowaniePismŚwiętych,jeśli
komuśnajbardziej,danejestprzezDuchaświętymnauczycielom.Ktowięc
wszystkimświętymodmawiaDuchaPrawdywtłumaczeniuPismaŚwiętego,
tenbezwątpieniategoż[451] DuchaKościołowiodbiera.Takjak,ktooczom
odbieradarwidzenia,tenrównieżwszystkiepozostałeczęściciałazaciemnia.
Bojeżeliokoniebędzieświatłe,ca łe cia ło two je ciem ne bę dzie (Łk11,34).

otóżtosąnajpoważniejszeprzyczynypiątegowniosku.Mogąbowiembyć
inne,lżejsze.zpewnościąprzykładojców,najlepszychinajmędrszych,nie
jestzgołalekki:chociażonibylibardzobystregoumysłu,jednakwyjaśnienia
PismaŚwiętegotakprzedstawiają,jakbyodstarszychsięnauczyli,aniezda-
wałosię,żezsiebiewynaleźli.Dotegoprawapowinniśmybyćnieprzyuczeni,
leczuczynieni,niewykształceni,leczzaprawieni.

iopiątymwnioskuzostałopowiedzianedosyć.
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(Nu mer dwu dzie sty). Szó sty wnio sek. Wszyscyświęcirazemwdogmacie
wiarybłądzićniemogą.

Pierwszydowodzigoświętyaugustyn,wpierwszejksiędzeAd ver sus
Iulia num, rozdziałdrugi.GdybowiemchciałpokonaćJulianaświadectwami
świętychwdogmaciewiary,októrybyłspór,rzecze:Nie wspo mnę wszyst -
kich po glą dów na tę spra wę, lecz przed ło żę nie wie le, któ ry mi na si prze ciw ni -
cy bę dą zmu sze ni za wsty dzić się i ustą pić, je śli w nich al bo bo jaźń Bo ża, al bo
ludz ki wstyd zwy cię ży tak wiel kie zło za wzię to ści. apotempowiada:In ne są
spra wy, w któ rych mię dzy so bą na wet naj bar dziej ucze ni i naj lep si obroń cy
pra wi dła ka to lic kie go nie współ brz mią, z za cho wa niem spój no ści wia ry, 
i jeden od dru gie go o tej sa mej rze czy mó wi le piej i praw dzi wiej. To zaś 
o czym roz pra wia my te raz, do ty czy sa mych pod wa lin wia ry. awdrugiejksię-
dzeprzeciwkotemusamemutakmówi:To udo wod ni li śmy po wa gą ka to lic -
kich świę tych, a z te go nie wy ni ka, że jest błęd ne. Ta cy bo wiem i tak wiel cy
mę żo wie zgod nie z wia rą Ka to lic ką po twier dza ją, że to jest praw da, aby wasza
ułom na i wą tła no wość zo sta ła star ta sa mą ich po wa gą. Nad to że mó wią to,
by sa ma praw da świad czy ła, iż przez nich prze ma wia. Lecz te raz naj pierw
ich po wa gą wasz upór ma być zdu szo ny, by ście okieł zna li kar ko łom ne
zuchwal stwa, sko ro nie wie rzy cie, że ta cy lu dzie Bo ży mo gli błą dzić w wie rze
ka to lic kiej.

anieconiżejrzecze:Ja sta wiam cie bie przed ty mi sę dzia mi, któ rych, nie
mo ich przy ja ciół, ani two ich wro gów, usta no wi łem w tej na szej roz pra wie
sędzia mi ... [452] i pu stą my ślą nie uknu łem, że ich wy ro ki o tym, co mię dzy
na mi jest roz wa ża ne, są nie pew ne: lecz świę tych i w świę tym Ko ście le do stoj -
nych bi sku pów, nie w Pla toń skich i Ary sto te le sow skich oraz Ze no neń skich ...
(cho ciaż i wśród tych nie któ rzy z nich by li ucze ni), lecz wszyst kich w Pi śmie
Świę tym wy kształ co nych, imien nie jak by ło trze ba wy ra żo nych ..., byś w nich
lę kał się nie ich sa mych, lecz te go, kto z nich so bie po ży tecz ne na rzę dzia ufor -
mo wał ... Oni wte dy są dzi li o tej spra wie ..., gdy wol ni by li od nie na wi ści, przy -
jaź ni, wro go ści, gnie wu ... Co w Ko ście le zna leź li, te go się trzy ma li.

apotempowiada:Czy aż tak da le ce dłu gi dzień po mie szał szczy ty z ot chła -
nia mi, aby wi dział Pe la giusz, Ce le stiusz, Ju lian, a śle pi by li Hi la ry, Grze gorz,
Am bro ży, Cy prian? Lecz ja ki kol wiek je steś czło wie ku, po nie waż jed nak czło -
wie kiem je steś, wy da je mi się, że wi dzę twój wstyd, (je śli jed nak w to bie nie
umar ła wszel ka na dzie ja zdro wia), i ja kimś spo so bem sły szę twój głos, któ rym
od po wia dasz: niech tak nie bę dzie, bym ośmie lił się tych mę żów za śle pych
uwa żać, al bo ogła szać.

awreszcienakońcuksięgiświadczy,żetych,którzyodrzucająświętych,
całyKościółchrystusaodrzuca.aWincentyzlerynumówi:Ko niecz ne jest
wszyst kim ka to li kom, któ rzy sta ra ją się oka zać pra wy mi sy na mi Ko ścio ła, by
do wia ry świę tych oj ców lgnę li, kle ili się, przy mie ra li, świa to we zaś no win ki
od rzu ca li, brzy dzi li się ni mi, prze śla do wa li je. So bo ro wi bo wiem Efe skie mu 
po Bo że mu spodo ba ło się, ni cze go in ne go po tom nym do wie rze nia nie po sta -
na wiać, jak tyl ko co świę ta, zgod na ze so bą, sta ro żyt ność świę tych oj ców utrzy -
my wa ła. Dotądon.
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inietylkoefeskiSobórtakmyślał,leczKonstantynopolskiwdwunastej
czynnościwtesłowa:I rzekł Świę ty So bór: Cał ko wi cie ko niecz ne jest, nie tylko
zgod nie ze zna cze niem iść za do gma ta mi świę tych oj ców, lecz tych sa mych 
z ni mi słów uży wać, i ni cze go zgo ła nie zmie niać. iznowu:Do gma ty świę tych
oj ców przyj mu ją ja ko pra wo świę te go Ko ścio ła Bo że go. inieszkodzi,żesąto
poglądySergiusza,anieSoboru.zarówno,ponieważnailesambłędnowier-
caSergiusz,pokonanypublicznązgodąKościoła,tegonaszegownioskunie
mógłzaprzeczyć,zpewnościąnieprzyjacielenasisąsędziami.Jakponieważ
Sobórwczynnościach17i18idziezatymiświętymiojcamijakoprawidłem.
aSobórlaterańskizaMarcinaVwkanonach12i13mówi,żecowszyscy
ojcowie z Kościołem współbrzmiący odrzucają, to katolicki i apostol-
[453] skiKościółodrzuca,awcowierzą,wierzy.To,copotwierdzonebyć
możenie tylkobardzopoważnymiświadectwamiaugustyna,Wincentego
iSoborów,lecztakżeniepokonalnymirozumowaniami.

Bojeżeliświęciwjakimśdogmaciewiarysąbłędni,toludy,którezanimi
postępowałybyłybłędne.Wiadomobowiem,żeprzednamiludchrześcijań-
skizaspokajałsięwiarąświętychnauczycieli.niemógłbowieminaczejmieć
wiarywJezusa,gdybyniemiałtakżewjegoświętych.Pawełmówidofile-
mona(4-5):Dzię ku ję Bo gu me mu ... Gdy sły szę o ... wie rze, ja ką masz ku Panu
Je zu so wi i ku wszyst kim świę tym je go. natesłowahieronimrzecze:Kto kol -
wiek uwie rzył Bo gu, nie mo że ina czej przy jąć je go wia ry, jak tyl ko wie rząc 
w je go świę tych. Nie jest bo wiem do sko na ła wia ra w Bo ga, osła bia na nie wiarą
w je go słu gi.

Pozatym,gdycośnależydowiary,tochoćczęstojużbyłomówione,jed-
nakczęściejjeszczemówićtrzeba,czegoludcałkowicieniewie:gdybywszy-
scyświęciwwierzetegorodzajurzeczybylioszukani,zpewnościąoszukany
byłbyKościół.Dotegoprzezodrzuceniewiarywszystkichświętych,tradycje
chrystusaiapostołówpowielkiejczęścibyłybyodrzucone.Bonieskądinąd
wyraźniej,niżzeświadectwstarożytnychświętych,poznaliśmywiększość
apostolskichtradycji.StądnaSiódmymSoborzePowszechnym,wpierwszej
czynności,siódmaklątwapokutującegoBazylegotakbrzmi:Któ rzy gar dzą
na uką świę tych oj ców i tra dy cją ka to lic kie go Ko ścio ła, i któ rzy pie nia czą się
oraz rzu ca ją sło wa Ariu sza, Ne sto riu sza, Eu ty che sa i Dio sko ra mó wiąc, że
gdy by śmy nie by li wy star cza ją co po ucze ni ze Sta re go i No we go Te sta men tu,
po szli by śmy za tra dy cja mi świę tych oj ców i Ko ścio ła ka to lic kie go: klą twa.
Tychwięcdwojetakjestzesobązwiązaneizłączone,żerozerwaneirozdzie-
lonebyćniemogą:naukaświętychojcówitradycjaKościoła.

Ktokolwiekjednoznichusiłowałbyosłabić,trzebabywstrząsnąłiwiarą
drugiego.awczynnościszóstejtegosamegoSoboru.epifaniuszwpiątym
tomietakmówioSoborze:Je że li ten, kto wy dał ten wy kład prze ciw ko czci
obra zów twier dzi, że sam przez świę tych oj ców, któ rzy ży li w tam tych cza sach,
nie zo stał przy ję ty: w ja ki spo sób to, cze go świę ci oj co wie nie za twier dzi li,
przyj mie my my, któ rzy nie god ni je ste śmy zwać się ich ucznia mi?

[454]nietylkotenSobór,leczwszystkiepozostałesobory,wszyscypapieże
iświęcinauczycieletądrogąinatejzasadzieodparliwszelkiebłędnowierstwa.
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Bodogodnieniemogliinaczej,jaktylko,żewsamychPismachkanonicznych
iwpozostałychpostanowieniachwiary,poglądstarszychutrzymalitak,jak
przyjęli.WypadaotympoprostuprzytoczyćsłowaWincentegozlerynu.
Mówion:Świę tą sta ro żyt no ści po wa gą ze trze my świec kich no wi nek zu chwal -
stwo. To zaś nie no wi na, bo zwy czaj ten za wsze w Ko ście le obo wią zy wał, by
im ktoś re li gij niej kwit nął, tym spraw niej prze ciw sta wiał się no wym wy my słom.
Przy kła dów ta kich wszyst ko jest peł ne. Lecz, by za dłu go nie by ło, su ma rycz -
nie i krót ko coś nie coś na po mknie my, by wszy scy wi dzie li ja śniej od słoń ca,
ja ką dro gą za wsze idąc świę tych apo sto łów bło go sła wio ne na stęp stwo od pie -
ra ło no win ki. Poj mo wa li bo wiem mę żo wie świę ci i roz trop ni, że za sa da po bo -
żno ści ni cze go in ne go nie do pusz cza, jak tyl ko by wszyst ko ja ką wia rą przez
oj ców zo sta ło przy ję te, ta ką sy nom by ło prze ka za ne. I że to jest wła sno ścią
chrze ści jań skiej skrom no ści i po wa gi, nie prze ka zy wać po tom nym swe go,
zacho wać otrzy ma ne od przod ków. Prze wod nic two bo wiem re li gia da je nam, 
a nie my re li gii. I nie cią gaj my gdzie chce my zna czeń przod ków, lecz ra czej
po stę puj my gdzie one cią gną w tę i z po wro tem. Tyleon.

Jedenzaśiwybitnyprzykładtegocomówił,przytaczazSoboruefeskie-
go,gdziegdyrozprawianooumocnieniuprawidełwiaryprzeciwnestoriuszo-
wi,postanowiono,byprzyniesionezostałyzdaniaojców.Gdytosięstało,
nestoriuszzostałpotępionyjakoprzeciwnystarożytnościkatolickiej,cyryl
zaś,jakozgodnyzeświętąstarożytnością,zostałuznany.leczjakonsam
powiedział:wszyst ko jest peł ne ta kich przy kła dów.

Takbowiemhieronimzwyciężyłdogmathelwidiusza.TakBazyliAd Am -
phi lo chium głosiłBóstwoDuchaŚwiętego.TakaugustynodparłDonatystów
iPelagian.TakPawełzSamosatyprzewyższonyzostałprzezpewnegowspa-
niałegopisarza.TakTeodoretpotwierdziłokreśleniaSynodualeksandryj-
skiego. Tak Papież leon u cesarza leona zawstydził eutychesa i jego
zwolenników,audowodnił,żeodzgadzającychsięzeświętyminauczyciela-
minieróżnisięnikt,jaktylkonie- [455] zbożniibłędnowiercy.(euzebiusz,
Ec c le sia sti ca hi sto ria, księgapiąta,rozdział28;Hi sto ria tri par ti ta, księga
szósta,rozdział20).TakPapieżagatonumocniłkościelnydogmatopodwój-
nejwoli idziałaniuchrystusa,mianowiciedziękizgodnymświadectwom
świętychpisarzy.(SzóstySobór,czynnośćczwarta).Błędnowiercywidzieli,
żeimwtentylkosposóbmogąodpowiedzieć,jeżeliksięgiskażą,ainneświa-
dectwatychsamychświętychprzytocząokaleczone,albonawetzmyślone,na
potwierdzeniebłędu.Bonawetbłędnowiercomniewydałosięsłusznepowagi
świętychzaprzeczyć.Pocozaśpostarychprzykładachnoweterazprzywie-
dziemy?zBernarda:Epi sto la 77 ad Hu go nem, zinnocentego:De pres by te ro
non bap ti sa to, KonstytucjęapostolskązSoboruflorenckiego,takżezwielu
innych,które,byniebyłozadługo,obecnieoddalimy.

Dośćbowiemnampowinnobyćprzekonujące,jeślitylkowfilozofiichrze-
ścijańskiejcośpostąpiliśmy,dziękiprzytoczonymprzykładom,rozumowa-
niomiświadectwom,żewspólnepojmowaniewszystkichświętychsprawia
pewnąwiarędogmatówkatolickich,azatemzpowagiwszystkichczerpiesię
pewneuzasadnienianapotwierdzeniewnioskówTeologicznych.
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Towreszciewtymszóstymźródlemieliśmyumieścić.Umieściliśmyzaś
todługązaistemową,bojakimsposobemtakwielkąrzeczrozwinęlibyśmy
mniejlicznymisłowami?lecztakjednakjasno,żeciemności,któreprzeciw-
nicyprawdyusiłowaliwylaćswoimiuzasadnieniami,zdająsięjużwygnane
światłempowyższejrozprawy.zpewnościąpierwsze,drugieitrzecieuzasad-
nieniepotym,cozostałopowiedziane,niewymagajążadnejodpowiedzi.lecz
itodowodzeniepotemzaistedodane.Maonobowiemznaczenieniebardziej
przeciwko dawnym świętym, niż przeciwko ojcom wszystkich soborów,
anawetprzeciwkocałemuKościołowi.Wtensposóbodparliśmyjeprzedtem
wdwóchmiejscach.

PozostaływięctylkowątpliwościosjandraiKajetana,któregdybywyłą-
czyć,niczegozaistewięcejniebędzie,codowyjaśnieniaszóstegoźródła
byłobypotrzebne.

RozdziałIV,

[usuwaniektórewątpliwościOsjandraiKajetana]

Skorowięcosjander spiera się, żewszyscy tłumacze aż od apostołów
wpojmowaniutegoproroctwabłądzili,topopierwszeniczegonamprze-

ciwnegonieprzytacza.Bojak[456]Wincentyzlerynusłuszniemówi,Staro -
żyt nej zgo dy świę tych oj ców z pew no ścią nie mu si my na śla do wać we wszyst -
kich za gad nie niach Bo że go Pra wa, lecz tyl ko w pra wi dle wia ry i w tych zwłasz -
cza za gad nie niach, na któ rych opie ra ją się pod wa li ny ka to lic kie go do gma tu.
cotakżewpoprzednimrozdzialeniecoszerzejwyjaśniliśmy.Dalejzaś,czy
proroctwoozeaszanależyodnosićdochrystusawznaczeniudosłownym,
czyprzenośnym,nienależydozagadnieniawiary.Takchoćbyświęciwtym
błądzili,niebłądzilibywsprawiepoważnej,leczktórawKościelejestmniej-
szegoznaczenia.

następniebłędnejest,żewszyscypisarzeażodapostołów,urywektenod-
nosilidochrystusawznaczeniuwyłącznieprzenośnym.odnosząwprawdzie
wszyscydoluduizraela,idochrystusatakżeodnoszą,leczniewszyscytwier-
dzą,żedziejesiętowprzenośni.Wielutwierdzi,żetenurywekPisma,manie-
kiedywięcejdosłownychznaczeń.Jeżeliwkońcupowiemy,żeznaczeniejest
przenośne,niemażadnegobłędu.Bonazarzutosjandrauczenieodpowiada
hieronimwkomentarzudoozeasza.Pustewięctouzasadnienie,znaczenie
mautych,którzysamichcąbyćuwodzeniimamieni.

Bardziejpoważnychistanowczychtrzebanapomnieć,byuważali,żebynie
dalisięzłapaćnainnechytreuzasadnienie.Jawnegobowiemsofistękażdy
widzi,chyba,żebardzojesttępy.Pilnietrzebasięstrzec,bytenchytryiskry-
tysofistanieomamiłpozoremprawdy.Boniełatwogosięrozpoznaje.nie
chciałbymjednaksądzić,żeKajetanaalbotrzebazaliczyćdosofistów,albo
żekogośchciałomamićchytrze,przebiegle,złośliwie.leczczłowiekzdolny
iuczonynieupadł,jaktylkopodpozoremjakiegośniejasnegodowodzenia.
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Dlategoponieważmawiększąniżinnimocdouwodzenia,zwiększązaiste
troskąipilnościątrzebasięjegostrzec.

Kajetanwięcuzasadnia:Bóg nie zwią zał wy kła du Pi sma Świę te go ze zna -
cze nia mi pra sta rych na uczy cie li. Wręczodwrotnie:związał,jeżeliwszyscy,
codojednego,wtymsamymznaczeniusięzbiegają.obowiązanisąbowiem
wszyscykatolicyiśćzapojmowaniemKościoła.ŻezaśpojmowanieKościoła
byłotożsamezewszystkiminauczycielamiKościoła,rozwiniętezostałonieco
wyżej,dość,jaksądzę,starannie.KościółobecnieoznaczeniuPismaŚwię-
tegoniesądzi[457] wieszcząc,lecztłumaczyjeztradycjistarszych.Wten
sposóbbowiem,jeżeliwystąpijakieśzagadnieniewiary,sądKościołanicze-
gonowegoniewnosidouszu luduchrześcijańskiego, leczdawnejwiary
starszychwtejsprawieszukaizaniąpostępuje.Takgdyistniejejakiśspór
oznaczeniePismaŚwiętego,żadnegonowegopojmowaniaodcenzurykościel-
nejniepowinniśmyoczekiwać,lecztego,którepoprzeprowadzeniuwielkiego
dochodzenia, wiadomo będzie, że jest wspólne ojców naszych. Mówią:
Odbiera się nam i po tom nym na dzie ję wy kła du Pi sma Świę te go, jak tyl ko
przeno sząc ze zwo ju na po szyt. nigdyzaistewżyciu!Bo,(bympominął,że
wŚwiętejBibliijestwielemiejsc,anawetsącałeksięgi,wktórychKościół
potrzebujepilnościtłumaczy,wktórychdlategomłodsimoglibyiuczoności
izdolnościpomniki,samiswoimrównieżpotomnymzostawić),wtymtakże,
costarożytnychzdolnościamiipilnościązostałowypracowane,cośniecoś
my ludowichrześcijańskiemu, jeśli zechcemy,dać i tobardzokorzystnie
możemy.Możemybowiemstaremudaćnowość,wytartemupołysk,ciemnemu
jasność,wstrętnemuwdzięk,wątpliwemuwiarę,wszystkiemuwłasnąnaturę,
awłasnejnaturzewszystko.

leczponieważnatouzasadnieniebardzouczenieizręcznieodpowiedział
Wincentyzlerynu,przytoczymyjegosłowa,godnezaiste,byjezłotymipisano
głoskami.rzecze:Bądź, o Na uczy cie lu, jak by Bez e le elem (Wj36,1),i dro go -
cen ne Bo skie go do gma tu wy rzeź bij klej no ty, wier nie przy sto suj, mą drze przy -
ozdób, do daj bla sku, ła ski, wdzię ku, gdy ty wy kła dasz, niech ja śniej bę dzie
poj mo wa ne to, co przed tem ciem niej by ło wie rzo ne. Te go sa me go zaś, cze go
się na uczy łeś, na uczaj, abyś mó wiąc no wo, nie mó wił no we go. Lecz mo że ktoś
po wie: czy więc w Ko ście le Chry stu sa nie bę dzie żad ne go po stę pu poj mo wa -
nia? Bę dzie z pew no ścią i to bar dzo wiel ki. Lecz jed nak tak, że by to był praw -
dzi wie po stęp wia ry, a nie prze mia na. Do po stę pu bo wiem na le ży, by ka żda
rzecz roz bu do wy wa ła się sa ma w so bie. Do prze mia ny zaś, by coś z in ne go 
w in ne się ob ra ca ło. Spo sób dusz niech na śla du je spo sób ciał, któ re cho ciaż 
z bie giem lat roz mia ry swo je roz wi ja ją i roz sze rza ją, te sa me jed nak, któ re były,
po zo sta ją. [458] Ile człon ków nie mow ląt, ty le mę żów. A je że li są ta kie, któ re
ro dzą się w wie ku doj rzal szym, już w za sa dzie na sien nej zo sta ły wsia ne, by nic
no we go nie prze ja wia ło się u star ców, co już przed tem w chłop cach nie by ło
ukry te. A je że li wy gląd ludz ki póź niej ob ra ca się w ja kiś wi ze ru nek nie swojego
ro dza ju, al bo coś na pew no do da ne jest do licz by człon ków lub od ję te, z ko -
niecz no ści ca łe cia ło al bo sta je się po twor ne, al bo na wet gi nie, al bo na pew -
no ka le cze je. Tak rów nież poj mo wa nie Pi sma Świę te go wy pa da, by szło za ty mi
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pra wa mi po stę pu, by mia no wi cie z la ta mi wzmac nia ło się, z cza sem roz sze -
rzało, z wie kiem wzno si ło się, a jed nak po zo sta wa ło nie zep su te i nie tknię te.

aniecodalejpowiada:Co kol wiek więc w ra ju Ko ścio ła, na Bo żej ro li,
trudem oj ców zo sta ło za sia ne, to sa mo skrzęt no ścią sy nów niech bę dzie upra -
wia ne, kwit nie, doj rze wa, owo cu je, do sko na li się. A pra sta re owe nie biań skiej
fi lo zo fii do gma ty przez po tom nych bę dą czysz czo ne, ob ra bia ne, gła dzo ne. Lecz
nie go dzi się, by by ły zmie nia ne, ob ci na ne, oka le cza ne, otrzy my wa ły ludz kich
zdol no ści jak by ze wnętrz ne do dat ki. Cho ciaż otrzy mu ją przej rzy stość, ja sność,
roz gra ni cze nie, trze ba, by za cho wa ły peł nię, ca łość, wła sność. 

Dotądon.całajegomowatymbardziejprawdopodobnamisięwydaje,
imbardziejwyglądanazaczerpniętązczwartegorozdziałulistuapostołado
efezjan,gdzietopodobieństwocielesnegowzrostutakbardzootwarcieiob-
ficieprzeprowadził,żeniepotrzebażadnejmojejmowy.Tyleczytelnicymieli
byćpouczeni.

oszóstymzaśźródledotąd.Przejdźmyjużdosiódmego,tojestdopowagi
nowejSzkoły.októrejjeżelimożetrochęnowegopowiem,ufam,żejednak
to,copobożniczytelnicyprzyjmą.

(Siód mej Księ gi ko niec.)
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[459] O PO WA DzE nA UC zy CIE LI 
sCHO LA sTyCz nyCH,

KTÓraJeSTnaSiÓDMyMMieJScU

Księ ga ósma

RozdziałI,

[którzymająbyćuważanizaprawdziwychteologów]

następujeźródłonajbardziejmożekoniecznedlatejrozprawy,którezawiera
powagęSzkołyTeologicznej.Młodsibłędnowiercyjąnietylkopodważają

iosłabiają,lecznawetodrzucająiwyśmiewają.
ichorążyGermańskiejniezbożnościluter,uczeńWiklifawtymjakiwin-
nych,wksiędzeprzeciwJakubowilatomowi(JacquesMasson)twierdzi,że
Teologiascholastycznaniejestniczyminnym,jaknieznajomościąprawdy
ipustymbłędem,przedktórymapostołostrzegawliściedoKolosan2,8.
WksiędzezaśDe abro gan da Mis sa pri va ta powiada,żeakademiesąburde-
lamiantychrysta.natomiastfilipMelanchtonwApo lo gia con tra Pa ri sien ses
rzecze,iżwParyżuzrodziłasięświeckascholastyka,poktórejprzyjęciuewan-
geliazostałazaćmiona,awiarazgaszona.

Krótko,wszyscyluteranie,codojednego,powagąnaszejSzkołydziwnie
gardząiwrogojąnękają.istądmoże,jakozpierwotnegoźródła,pochodzą
pozostałeichbłędnowierstwa.najpierwbowiem,cobyłołatwo,wzgardziw-
szypisarzamiSzkoły,wzgardzilitakżesądamiSzkoły.Poichporzuceniuza-
razkoniecznebyło,żebywzgardzenizostali:hieronim,augustyn,Grzegorz,
ambroży,Bazyli,którychmłodziTeologowiemielizaautorówswychdogma-
tów.a po zlekceważeniu starożytnych świętych, także ich synodymiano
kuwzgardzie.Stądwynikło,żeluteraniepozbawiliznaczenianiektóreKsięgi
Kanoniczne oraz powagę kościelną. Do tego stopnia prawdziwe jest to:
Kto gar dzi dro bia zga mi, po ma łu spły wa. niechsłowubrakujeniechęci!

BoniemożebyćnawetnajmniejszejpowagiSzkoły,którą lekceważyć
[460] mógłbyktośbeznarażeniawiary.PopowstaniubowiemSzkołyzawsze
byłyisąpowiązane:wzgardaSzkołyizarazabłędnowierstwa.ztegopowodu
będębroniłtakżetegoźródła,ajakmisięzdaje,aniłatwo,anikrótko,tego
niezałatwię.

Bochociażumiejętnośćrozprawiania,zćwiczeńdialektycznychwziętą,
teologiascholastycznawnasrozwinęła,boodmłodegowiekunieprzeciętną
troskęipracęstrawiliśmywtymwysiłku,ituzaisteobracamysięjaknaswoim
miejscu,niechcemyjednakdlawzbogacenianaszegoćwiczyćsięnaobiestrony,
lecznaszymsposobemwnikliwieiściślerozprawiać.

alepamiętajczytelniku,żewewszelkiejmowiebronięnaukiSzkoły,która
postawionazostałanapodwalinachPismaŚwiętego.ztegowynika,żeja
widzę,iżmówięzwielkązgodąwszystkich:nędznajestnaukaSzkoły,która



bronisiętytułaminauczania;nędznatakżeiniewiemczyniewielebardziej
ta,któraobalającpowagęPismaŚwiętego,ciskanymisylogizmamifilozofuje
orzeczachBożych.anawetnieoBożych,leczinieoludzkich,azaisteotych,
którewniczymnasniedotyczą.

Pojmujęzaś,iżbyliwSzkolejacyśprzypisaniTeologowie,którzywszyst-
kiezagadnieniaTeologicznekruchymiuzasadnieniamiorazpróżnymiinie-
mocnymidowodzikamirozwiązywali,aodejmującbardzopoważnymspra-
womwielkąwagę,wydalikomentarzedoTeologii,niewartenocnejpracy
staruszek.

aponieważwnichbardzorzadkiesąświadectwaPismaŚwiętego,żadnej
wzmiankiSoborów,niczymzdawnychświętychniepachną,nawetniczym
zaistezpoważnejfilozofii,leczzdziecięcychniemalnauk,zwanisąjednak,
je śli bo gom się po do ba, teologamischolastycznymi,aniesąanischolastyka-
mi,aniteologamici,którzywlewającwSzkołęmętysofizmatów,uczonych
mężówdośmiechu,ałagodniejszychdowzgardypobudzają.

Kogozaisteuważamyzateologascholastycznego?albowjakimczłowieku
tenwyrazskładamy?Myślę,żewtym,któ ry o Bo gu i rze czach Bo żych stosow -
nie, roz trop nie, ucze nie ro zu mu je z Pi sma Świę te go i świę tych po sta no wień.
chociaż,żetakjest,potemwielusłowamitrzebabędzierozprawiać,tojednak
trzebatukrótkowyznać:jeślinieten,toniemażadnegoteologaSzkoły.

[461] Pojmuję,żetakżewSzkolebyłowielujakbyurodzonychdoniezgo-
dy,którzymyślą,iżdoskonalerozprawiali,gdywypowiadalisięprzeciwko
bardziej uczonym, żewydawało się, iż nie tak chcą prawdę znaleźć, jak
przeciwnikówpokonać,sporamiikłótniamicałekartynapełnić.ajestich
wKościelewiele,którzyjaknajemniżołnierzealbobronią,albonacierają,
acałaichrozprawaorzeczachteologicznych,tonamiętnośćstron,spórikłót-
nia.niemogęiniemuszęichuznawać.Bochociażnienależyganićwzajem-
nychzarzutówludziodmiennegozdania,jednakupartesporywroztrząsaniu
wydająmisięzazwyczajniegodneświeckiejfilozofii,atymbardziejświętej
nauki.

cobowiemcyceronbardzowyraźniemówi:niemożnarozprawiaćbez
nagany,anisłusznierozprawiaćzuporem.itoprawdziwiepowiedzianezostało
przezPubliusza,zbytniospierającsię,gubisięprawdę.

niezgadzamsięztymi,którzytwierdzą,żezrozprawkręgówscholastycz-
nychzrodziłsięupóribodźcedowycinaniawszystkiego.iwinategorodzaju
złajestwobyczajach,aniewSzkole.Skromnibowiem,niekłótliwiinieupar-
ciludzie,jakiekolwiekrzeczyrozsądnie,zumiarkowaniem,określą.Skoro
powinnitoczynićwszyscy,którzygłosząjakąkolwieknaukę,toniktbardziej
niżteolog.

ByłozaśbezwątpieniawieluwSzkole,którzyunikająctychwadsprawę
teologicznąpoważniezaisteiskromnieopracowywali.cibowiem,cozwąich
upartymi iwszystkoodcinającymi teologami,niewielu, jeśliprawdęchcą
mówić,mogąwskazać.onitakżeimnie,jeślikomuśnajbardziej,sięniepodo-
bają,leczdlagrzechówniewielunienależywieńcawszystkichzawstydzać.
Gdybynawetwiększośćteologówbyławtychgrzechach,zniewagatabyłaby
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nadal niegodziwa. Jakbowiemnikt sprawiedliwy i roztropnynieoskarża
wszystkichmłodzieńców,chociażsąbardzolubieżni,bolubieżnośćniejest
wszystkichmłodzieńców,lecznieprawych.Takponieważówscholastyczny
upórjestsłabychteologów,niewszystkich,niegodziwiezaistecałaSzkoła
zawstydzanajestzpowodutychgrzechów,któreniesąSzkoły,leczszkoły
niezdatnej,pustej,kłótliwej.

Teologówprzetoscholastycznych,[462] którzytylkogodnisątegonazwi-
ska,pragnęgłosićibronić,iuczynięto,jeśliwpierwukażęwłaściwyustrój
Szkołyiobowiązującązasadęnauczania,którejniepojmując,niemożnanic
powiedzieć:anizanimi,aniprzeciwkonim.

RozdziałII,

[wykładalicznezadaniateologiischolastycznej]

WłaściwymzadaniemTeologiischolastycznej,naileodprzodkówotrzy-
maliśmy,ajakotegowydziałuwychowankowienacodziennychniemal

spotkaniachdoświadczamy,najpierwjestto,bycowPiśmieŚwiętymoraz
tradycjach apostołów skrycie jest zawarte, na światło, jakby z ciemności,
wydobyć.

TeologbowiemwysnuwaswojewnioskizzasadwiaryprzezBogaobjawio-
nych,atocozawitewtychzasadach,rozwijadowodzeniemzgodnymznatu-
rą.Jakbowiemzdolnośćmuzycznaztego,cojestzawartewarytmetyce,
rozumującłączyto,cowliczbachdźwięczącychjestwspółbrzmiące,albo
wbrewbrzmiące,takteologiaSzkołyztego,cowiaraprzedłożyła,tocooBogu
isprawachBożychwynika,naturalnymskładarozumem.

ajeżeliastronomia,Muzyka,zdolnośćbadawczaiinnetegorodzajuumie-
jętności, chociażwśród innychumiejętności jakby żebraczki, lecz jednak
wceniesą,jakopożyteczneikonieczne,cóżtozazłygeniuszjest,chcieć
wygnaćumiejętnośćscholastyczną,któraniezarytmetyki,niezGeometrii,
niezfizyki,leczzeświętychiBoskichPismoraznaukpoucza,cowynika,
acowalczynaprzeciw?

nienależyzaistesłuchaćtych,którzyganiąscholastycznezagadnieniajako
wścibskie,(erazmwewstępiedohilarego),ioskarżająSzkołęozuchwalstwo,
żeośmielasięwypowiadaćosprawachbardzoodnaszegopojmowaniaodle-
głychibardzowieleokreślać,czegobezutratyzbawieniamożnaniewiedzieć,
albopozostawićwniepewności.Dająprzykładytegorodzaju:cowyróżnia
ojcaodSyna,coDuchaŚwiętegoodobu,coróżnizrodzenieSynaodpocho-
dzeniaDucha;czyDuchaŚwiętego,pochodzącegoodojcaiSyna,jednajest
zasada,czydwie.Sławniiwielcyteologowiemyślą,żetakjest;nieokreślać
niczegowięcejniżPismemŚwiętymjestobjawione,toznaczytkwićwpod-
stawachteologii,odwrócićduchaodwnioskówizaprzeczeń.

[463] niepojmuję,coznaczyichzdanie.czymożebyćcośbardziejnie-
dorzecznego,niżmiećokreślonesamepodstawyumiejętności,wnioskówzaś,
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którepewnymijawnymsylogizmemznichwynikają,alboniechciećznać,
albopozostawiaćwniepewności?JeżeliwGeometrii,fizyce,czyastronomii
ktośbytotwierdził,prawdziwieisłusznieuważanybyłbyzabardzogłupiego.
aleotymdotąd.niechcemisięprzekonywaćdorzeczyzbadanej,cowielu
itouczonychwielekroćzrobiło.idźmyprzetodopozostałych.

MaznówtaumiejętnośćrozprawianiawSzkoleinnenałożonezadanie,
obronywiarynaszejprzeciwbłędnowiercom.Donauczycielascholastycznego
należy bowiem, jakMistrzSentencji przekazuje zaugustynawewstępie
(oTrójcy,Dystynkcja14,rozdział1),wiedziećjakwiarękatolickąpobożnym
wspomagać,aprzeciwbezbożnymbronić.BojeżelinauczycielSzkołynie
mógłbywiernychuczyćzdrowejnauki,atychktórzyzdrowejniemająobwi-
niać,upospólstwaniekiedybędziemógłbyćteologiem,wsamejrzeczynie
będzienigdy.abłędnowiercydlategosąnarozprawyscholastycznetakbardzo
zaciekli,bopojmujążewiarakatolicka,którąusiłująpokonać,ichdociekaniem
inaukąjestbroniona.Wilkirozpoznająbowiempsyinienawidząich,amiano
Szkołyjestimznienawidzone,boonatrzymawilkizdalaodowczarni,anadto
strzeżeprzedichpodstępami.

awtymrodzajuniemazaistenicdziwnego;natomiastnieprzestajędziwić
siętemurodzajowiludzi,którzychociażsąuważaniisąkatolikami,zwykli
jednakklaskaćtym,którzynieumiejąmłodzieżyzachęcićdonaukijęzyków,
jeśli wpierw teologów scholastycznych nie wtłoczą do przeklętych i nie
zniszczącałymitomami.asłodziutkozłorzeczą.Miodyjęzykakryjątruciznę
ducha,tymszkodliwiejzgotowaną,imsłodziejopitą.

leczsąteologowiescholastycznizgryźliwiigderliwi,jeślitrwożliwiepyta-
my,takżezabobonni.leczto,jakrzekłem,sąwinyobyczajów,anieSzkoły.
ajednakzgryźliwośćitewady,którezarzucasięteologom,majątrochęuspra-
wiedliwienia, które wydaje się słuszne, albo możliwe do udowodnienia.
Borozprawiającyowieluiróżnychrzeczachnietylkowogólności,lecztakże
zosobna,niemoglitegodokonaćkrótkąmową.Stądzaśmiriadyartykułów,
któreoniganią,[464] agdybyonebyłymiriadamiprzysłów,nieganilibyich,
leczpodziwiali.

nadtoprzejrzystośćniezwykłałączyćsięzezwięzłością.Boci,którzy
trudząsiębyćzwięźli,stająsięmroczni.Takteologowie,chcącybyćprzej-
rzyści,bylitrochędłużsi.Dodaj,żesprawytrudneiniejasne,jakichbardzo
wieleteologowiewyjaśniają,niemogąbyćrozwiniętekrótko.Szkoładosto-
sowujesięrównieżdoprostakówinieuczonych,dlategotakwielepytaiokre-
śla, co uczonym ludziom, tym także, którzy zdolnościamiwiele znaczą,
zdawałobysięzbyteczne.Scholastycznymwreszciezwyczajemteologowie
roztrząsającobiestrony,trzeba,byczegokolwieknauczają,dłuższąmową
byłoujęte.

Trwożliwyzaś,jakmówisię,zabobon,jestreligiąaniezabobonem.Unas
mianowicieniewolnonosićwszystkiegozdołudogóry,leczzgodniezmia-
rąipostanowieniemSzkoływszyscy,którzychcielibyrozprawiaćalbopisać
orzeczachteologicznych,trzebabymieścilisięwprzepisanychgranicach
i liniach.Stąd te łzy. impodobasięwolność,anawetswawolamówienia
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ipisania;my,gdyosprawachteologicznychrozprawiamy,lękamysięwszel-
kiejswawoliinierozwagi.leczcałytenscholastycznysposóbrozprawiania
jestciernisty,astopacierniamiprzebitaniemożepotemstawiaćkroku.Tozna-
czyichstopysąbardzotkliwe,ikogoniekłująbłędy,kłujekarność.

Ją,jakwyżejzacząłemmówić,ztegopowoduoninienawiściąotaczają,
żejestsztuką,którauczyzarównobronićwiary,jakpokonywaćbłędnowier-
stwa.Ponieważtowostatniejksiędzemamyszerokoistarannierozwinąć,
trzebaterazkrótkoibezroztrząsaniaprzedłożyć.niewypadabowiemwszyst-
kiegodowodzićwtymsamymmiejscu.

należywreszciedodziałalnościscholastykównaukęchrystusaiKościoła,
nailetostaćsięmoże,zludzkichumiejętnościalbonaświetlić,albonawet
potwierdzić.czegobowiemaugustynnauczał(KsięgadrugaDe do ctri na
Chri stia na, rozdział 4), naczynia srebrne i złote i pozostałewyposażenie
egipcjan,chociażprzyjęliśmypożyczone,słuszniejakbynaszymimożemy
uczynić,inaużytekwiernychzawłaszczyć,acudzoziemskąniewiastę,jak
hieronimprzypomina(Epi sto la ad Ma gnum ora to rem, Epi sto la ad Da ma sum
de fi lio pro di go), ogoliwszywłosyiodrzuciwszyzbędne,wprowadzićdoludu
Bożego(Pwt21,10-14).Jeżelitodziejesięznależnymumiaremipowagą,
niktjaksądzętakgłupiniebę- [465] dzie,żebyzganił,chyba,żenigdyniczego
ztychnierozważał.

TeologowieucząsięodDawidawyrywaćmieczzrąkwrogówigłowę
pysznegoGoliatajegowłasnymmieczemucinać(1Krl17,50-51).odPawła
ucząsięspotkanynapiszręcznieobrócićwuzasadnieniewiary,aconainny
użytekzapisanezostało,toprzemienićwkorzyśćnaukichrześcijańskiej
(Dz17,22-31).UcząsięzDanielemiMojżeszemmądrościchaldejczyków
iegipcjan,jeśliniepoto,bynaśladować,tobyoskarżaćipokonywać.inie
jestsłuszne,gdyrozprawiająprzeciwkofilozofom,żebynieznalidogma-
tówfilozofów,bojeśliktośchciałbypisaćprzeciwkoMatematykomnie
znającmatematyki,wystawiasięnapośmiewisko(cic,De cre tum, część
pierwsza,Dystynkcja37,rozdział11:Qui de men sa, a.friedberg1[1955]
138-139).

Mógłbymzbadaćwieleuzasadnieńtejsprawy,leczmyślę,żesamete,które
wypowiedziałem,byłyzadługie.niechjednakczytelnikwybaczy.Boiwgor-
liwościonaszesprawyjestemposunięty,iSzkołajestzamałowymowna,bym
zdawałsięodwszystkichwadjąuwalniać.otymwięcdotąd.Uczyniłem
bowiemodwrotnie,niżpowiedziałemnapoczątku:iwydajesię,żewmiejscu
stłoczonymiciasnymszukałemprzestrzeniwymowy.lecztrudnobyłorzecz
przezobcychrozdartą,aprzezniektórychspośródnaszychźleopracowaną,
lekkimzaistesposobemnaprawić.

Trzywięcceleprawdziwejteologiitrzebaustalić.Borozprawiamnietylko
oscholastyce,leczowszelkiejzgołateologii.Błędnowierstwozaśluteranów,
gdybychciałobyćzgodnezesobą,niemożenicmówićonauczaniuSzkoły,
wktórej samoprzyznaje,żenigdysięnieuczyło.nienależyzaśsłuchać
nikogo,ktobędzierozprawiałotejrzeczy,którejniezna,anizkorzystania,
anizrozumienia.ajeżelitychtrojewspólnejestprawdziwejteologii,aSzkoła
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daje je wszystkie, z pewnością zgubny błąd jest u tych, którzy uważają,
żeSzkołątrzebagardzić.

Tojestbowiemprawdziwateologia,wktórejjestwszystko,czegonależy
wymagaćodteologa:wiedzaoBogu,znajomośćsprawniebieskich,biegłość
ikorzystaniezziemskich.Żeby,gdyonesą,umiejętnośćnauczycielachrze-
ścijańskiegobyładoskonała,abeznichistniećniemogła.

Skorotojestnajlepszeinajwiększe,jeślitochcemyosiągnąć,trzebagorli-
wiezająćsięteologiąscholastyczną,bezktórejżadnejzgoładoskonałejnauki
wKościeleniemożemyosiągnąć.Wzgardziwszyzaśnią,ci,którzysiebie
uważajązateologów,wtedywreszcie[466] żezbłądziliniechczują,kiedy
ichdotegoalborozprawazbłędnowiercami,albojakiśpoważnyizawiłyprzy-
padeksumieniadoświadczyćzmusza.

ażadenstudiującyPismoŚwięteniepowiniensięlękać,iżprzezstudium
SzkołyopóźnisięstudiumŚwiętychPism.Boidoprzynoszeniategoowocu
nietylkonieopóźnia,lecztakżezapraszaiprzywabiaSzkoła.Mysamizaś
cokolwiekwnieśliśmydoPismaŚwiętego,jeżelitylkownieśliśmycośkolwiek,
przystąpiliśmydoniegopouczeniiuzbrojeniprzeznauczycieliorazumiejęt-
nośćscholastyczną.

leczczasjużjest,byśmyuczyli,cowtymmiejscujestdlanaszasadni-
czymzadaniem,czypowagascholastykówdostarczateologowiuzasadnień
mocnych,czysłabych.

RozdziałIII,

[główneuzasadnieniaprzeciwkopowadzeSzkoły]

Żesłabesąwszystkieuzasadnienia,którepochodzązpowagiSzkoły,prze-
konujenajpierwtazasada,iżpowagaSzkołyniejestpopartaaniprzez

Pismo Święte, ani przez nauki apostołów, ani przez określenieKościoła.
aponieważpisarzomscholastycznymPannigdyDuchaPrawdynieobiecał,
mogąbłądzićjakludzieidlategoniebędziemocneżadneuzasadnieniezich
powagi.

niemateżwSzkoleżadnegopewnegodogmatu,leczwszystkopełnejest
stronnictw.niczegowięcpewnegozpowagiSzkołyniedasięsporządzić.

PrócztegoteologowieSzkołytwierdzili,żetakżezawartebezsługiKo-
ściołamałżeństwojestprawdziwieiściślesakramentemnowegoPrawa.iten
wspólnywszystkimpoglądnietylkoniepowodujepewnejwiary,lecznawet
niewydaje sięprawdopodobny.Wżadnejwięc innej sprawieświadectwo
Szkołyniebędziepewne.

amyicomyślimy,atakżedlaczegomyślimy,niewielujakbędziemożna
słowamiwyłożymy.ibędziemywalczyćopowagęSzkoły,nieuczuciem,lecz
rozumem.chociażwiemy,żewieluumyślniebędzieprzeciwkonammówiło.
Uniknąćtegożadnymsposobemniemogliśmy,chybażewogóleniczego
byśmyniepisali.
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RozdziałIV,

[bronipowagiSzkoły,określonejpewnymigranicami]

Jakibyłpoczątekakademiiteologii,jakirozwój,jakichmiałanauczycieli,
jakichpi- [467] sarzy,chociażdotyczysławySzkoły,nietujestmiejsce

mówić.Tuchcemytotylkorozwinąć,ilesiłybudzeniawiarymauzasadnie-
niezaczerpniętezpowagiSzkoły.Dlarozwinięciatejsprawyniechbędzie
pierwszywniosek.

(Pierw szy wnio sek). Świadectwoteologówscholastycznych,nawetwielu,
jeślisprzeciwiająsięinnimężowieuczeni,niewięcejznaczydlabudzenia
wiary,niżgdyichalborozumowanie,alboteżwyższapowagapotwierdza.

Wscholastycznejmianowicierozprawiepowagawieluniepowinnateolo-
gaprzysypywać,leczjeżeliniewielumężów,tylkopoważnych,mazesobą,
możezaistestaćprzeciwkowielu.Boniesądzisiętegoliczbą,leczwagą.

Tegownioskuzaśniemuszędowodzićuzasadnieniami.Bojeżelicośjest
jasne,nacowszyscysięgodzą,tegoniezwykłemuzasadniać. Przej rzy stość
bo wiem, rzeczecyceron,w uza sad nie niu gi nie. zpewnościągdzieróżnesą
irozbieżnezdanianajbardziejuczonychludzi,powinniśmynaśladowaćumiar
akademikówiodrzeczyniepewnychzgodętrzymaćzdala.cóżbowiemtak
lekkomyślnegoitakniegodnegopowagiistałościmędrca,jaktenżecyceron
zgrabnieprzekazuje,niżconiezostałodośćzbadane,spostrzeżoneipoznane,
tegobezżadnegowątpieniabronić?

W tym miejscu zaiste trzeba skarcić niektórych scholastyków, którzy
zuprzedzeńdopoglądów,jakieotrzymaliwSzkole,namężachkatolickich
zresztąwypalająpoważnepiętna,itoztakąłatwością,żesłuszniesąwyśmie-
wani.namzaśszkołanaszawielkązaistedajeswobodę,bycokolwiekbardzo
prawdopodobnegozaistnieje,tegowolnobyłobronić.alejednakniewolno
tych,którzynamsąprzeciwni,lekkomyślnieipłochopotępiać.innesąmnie-
maniaszkoły,októrychzarazpowiemy,innesąprzykazaniaodszczepieństwa,
októrychobecniemówimy.Któreodtychsięróżnią,mająpiętno,któreod
tamtych,niemają.Jeżelibowiemcośjestprzeciwnegoalboskotystycznym,
albotomistycznymtwierdzeniom,niezarazjestbłędem.lecztodotąd.

Dru gi wnio sek. zewspólnegozdaniawszystkichpisarzyscholastycznych
wrzeczyzaisteważnej,czerpiesięuzasadnieniatakprawdopodobne,żeim
sięsprzeciwiaćlekko- [468] myślnebyłoby.

rozumbowiemwykazuje,żewkażdejdziedziniebiegłymnależywierzyć.
niebyłbybowiemuważanyzazdrowego,ktożeglarzomniewierzyłbywże-
gludze.Ktowięcniewierzydoświadczonymiwyćwiczonymwdziedzinie
rozprawianiaodogmatachTeologii,jestalboniezdrowy,albozapewnelekko-
myślny.

następniewKlementynach,De Sum ma Tri ni ta te, (cic,Cle men ti nae,
księgapierwsza,tytułpierwszy,rozdziałjedyny;a.friedberg2[1955]1133-
1134), ojcowieSoboruWienneńskiegopowiadają,żetenpogląd,którymówi,
iżzarównoniemowlętom,jakdorosłym,udzielanajestnachrzciełaskadająca
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formęorazcnoty,mabyćprzezkatolikówobieranyjakoprawdopodobniejszy
orazwspółczesnymnauczycielomTeologiibardziejwspółbrzmiącyizgodny.

Jeżeliwięcwsprawie,któraniegdyśnawetmiędzysamymiteologamischo-
lastycznymibyłasporna,zgodnypoglądmłodszychtakwielkieznaczeniemiał
uojcównaSoborze,oilebardziejmypowinniśmyutrzymywaćiczcićspra-
wywkażdymczasieprzezSzkołęprzepisane?ijeżelitowspólnemniemanie
nowszychteologówpowodujewiaręSoboruiskłaniago,byokreślił,żemnie-
manie tegorodzajunależyutrzymywać, toco, jeśliniezmniemania, lecz
zpewnegoiniepodstępnegoduchawszyscyteologowiecośzałożyli?czynie
uważasz,żeSobórwViennezategorodzajudogmatymocnowSzkoleprzy-
jętecięższąkarębyzawyrokował?ogólnąwięczgodęSzkołyodrzucimytylko
bezwstydnieilekkomyślnie.

Pozatymponieważmiędzysamymiteologamischolastycznyminiemal
wszędziezwielkąrozbieżnościąwalczysię,takżeodtejstronymożeisłusz-
niesąganieni,zpewnościąniewszyscytwierdzilibytosamo,gdybyniebyli
tymsamymBożymDuchemporuszani.niemniejtrzebapodziwiać,żeróżne
rodzajeSzkołyinauczyciele,takbardzomiędzysobąsięróżniący,wjednym
itymsamymzdaniusięspotkali,jaksiedemdziesięciutłumaczy,zamkniętych
(jakmówią)wróżnychizdebkach,spotkałosięwjednymitymsamymprze-
kładzie.niemożewięcbyćprawdąto,cobyłobyprzeciwnechórowischola-
stycznychteologów,tosamośpiewających.

(Trze ci wnio sek). Sprzeciwiaćsięzgodnemuzdaniuwszystkichteologów
Szkołyowierzeiobyczajach,jeżeliniejestbłędnowierstwem,tojestbłędno-
wierstwubliskie.

Dalej,ustaleniaSzkoły,jeżelitakzwaćmożna,sąwdwojakimrozróżnie-
niu.Jedne[469] dozasadyfilozofiiodsyłają,bardziejniżwiary.Drugiena-
leżądowiaryiobyczajów,koniecznychchrześcijańskiemuludowi.Którenie
współbrzmiąztamtymi,niesądlascholastycznegoteologabłędnowiercze.
Którezaśtemudrugiemurodzajowirzeczysąprzeciwne,tychmyjaktrucizn
unikamy.Bonieośmielamysięotwarcieiwprostprzypisywaćimzbrodni
błędnowierstwa,jakożejestonawsobienajsroższa.Wtymjazaisteczęsto
domagamsięroztropnościteologów.niedorzecznejestbowiem,bynajcięższa
zbrodniabyłaprzypisywana,niżtylkorzeczomtakżenajcięższym.

Tenwniosek,jakjestprzezemnieprzedłożony,wykazujenajpierw,żenie
znajdziesiężadendogmat,któryjednymduchemiustamiwszyscyscholasty-
cynapewnoimocnotwierdzili,bygonieutrzymywałcałyKościół,kierowa-
ny ich powagą. Jeżeli bowiem błędnowiercy mogą coś wynaleźć, niech
przedłożą,abędziemymilczeli.ajeżelinicniemożebyćprzedłożone,bez
wątpienia,chcączyniechcą,tocopowagącałejSzkołyjestumocnione,jest
prawdą,jeśli,jakpowiedziałem,dowiaryiobyczajównależy.

Dodaj,żeniematakwłasnegopostanowieniaSzkoły,którealbozPisma
Świętego,alboztradycjiapostołów,albozokreśleńSoborówlubPapieży,nie
miałopewnegopochodzenia.Taktych,którzyodrzucilipostanowieniaSzkoły,
zawszeznaleziono,żerównieżźródło,zktóregoonewypływają,odrzucili.
a,bymjednymrzekłsłowem,nikt,ktojestwśródkatolików,nieodrzuciłbez
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różnicywszystkichteologów.cojestdośćwielkimuzasadnieniem,żebez
zagrożeniawiarytegorodzajuustaleńSzkołyzaprzeczaćniemożna.

Prócztego,jeżeliwjakimśzagadnieniuwszyscyteologowiezesobąwspół-
brzmią,jeślizaistewtymbłądzą,równieżKościółwystawiająnaniebezpie-
czeństwozbłądzenia.czybowiemci,którzysłuchająspowiedzi,czyci,którzy
mająkazaniadoludu,iciitamciucząlud,jakotrzymaliodteologów.itak
dziejesię,żeKościółukrywającichwspólnybłądwwierze,milczeniemswoim
uwodziłbywiernychchrystusa.Błądbowiem,któremusięniesprzeciwia,
potwierdzasię,jakprawda,którejsięniebroni,jestniszczona,jakmówiinno-
centy (cic,De cre tum, część pierwsza,Dystynkcja 83, rozdział 3:Er ror; 
a.friedberg1[1955)]293-294).aBógsam,gdybynieujawniłbłęduwszyst-
kichteologów,byłbynieobecnyludowichrześcijańskiemuwtym,cokoniecz-
ne.cobowiemuczy- [470] ni ludnieuczony, jak tylkopójdzie za tymi,
którychwswoimczasieotrzymałjakomistrzówwiedzykościelnej?

czypotymwszystkimTeologiaSzkoływinnabyćwzgardzona?Uwierzył-
bym,gdybyjejpowagąKościółnieokreśliłbardzowielurzeczy.Mianowicie
trzystalatwstecz,jeżeliKościółjakieśbłędnowierstwapotępił,jeżeliwydał
jakieśpostanowieniaowierzeiobyczajach,wjednymidrugimwalniezostał
wspartypomocąipilnościąscholastyków.Ponieważwiadomotowszystkim,
którzyznajądziejesoborów,albozagadnieniapoznaniawiary,trzebabyśmy
przyznali,żenauczycielescholastyczniwszyscyrazemwwierzeiobyczajach
zbłądzićniemogą.

Pozatym,skoroPanpowiedział:Kto was słu cha, mnie słu cha; a kto wa mi
gar dzi, mną gar dzi (Łk10,16),nietylkodopierwszychTeologów,tojestdo
apostołów,słowateodnosił,lecztakżedoprzyszłychnauczycieliwKoście-
le,jakdługotrzebabędziepaśćowcewumiejętnościinauce.Wtensposób
więcktoteologaminastępującymipochrystusiegardził,tengardziłtakże
chrystusemPanem,taksamoktolekceważymłodszychteologów,następują-
cychpostarożytnych,tentrzeba,byteżsamegochrystusalekceważył.

Stądzłotousty,czymożebyłtoktośinny,w Commentaria super Matthaeum
im per fec ta, homilii42,mówi:Gdy usły szysz ko goś uszę śli wia ją ce go jakichś
na uczy cie li, sprawdź ja ki jest wo bec swo ich na uczy cie li. Je że li bo wiem tych, 
z któ ry mi ży je pod trzy mu je i czci, bez wąt pie nia czcił by tam tych, gdy by z ni mi
żył. Je że li zaś gar dzi swo imi, gdy by z tam ty mi żył, gar dził by ni mi. Dotądon
osłowachchrystusa:Bia da wam, ... któ rzy bu du je cie gro by pro ro ków, i zdo bi cie
po mni ki spra wie dli wych, i po wia da cie: Gdy by śmy by li za dni oj ców na szych,
nie by li by śmy ich wspól ni ka mi we krwi pro ro ków. A tak świad ka mi je ste ście
sa mi so bie, iż je ste ście sy na mi tych, któ rzy pro ro ków za bi li. I wy dopeł nij cie
mia ry oj ców wa szych (Mt23,29-32).

Błędnowiercy rozumują zaistenawzór faryzeuszy.Gdybynauczyciele
scholastyczni byli tacy, jacy byli: hilary, hieronim, Bazyli, poszlibyśmy
zanimi;gdybyśmyżylizaczasówaugustyna,ambrożego,hieronima,nie
bylibyśmywspólnikamiManesa,nowata,Wigilancjusza,Pelagiusza,Jowi-
niana.Przetoświadkamisą,żesąsynamitych,którzygardzilistarożytnymi
świętymi,skoro[471] młodszychTeologówSzkołyzanicuważają.
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Wreszcie, jakapostoł uczywliście doefezjan4,11-14w te słowa:
chrystus prze zna czył wKościele nie któ rych na Apo sto łów, nie któ rych na
proro ków, a in nych na ewan ge li stów, a in nych jesz cze na pa ste rzy i dok to -
rów, dla wy do sko na le nia świę tych, ku ro bo cie po słu gi wa nia, ku bu do wa niu
cia ła Chry stu so we go, Do pó ki wszy scy się nie zej dzie my w jed no ści wia ry ... 
Aby śmy już nie by li dzieć mi chwie ją cy mi się, i nie by li uno sze ni ka żdym 
wia trem na uki.

Jakdługowięcbędzieciałochrystusa,tojestKościół,doBożegoprowa-
dzenianależećbędzie,abyci,którzywKościelesąnauczycielamiświętej
umiejętności,jakoodBogadani,utrzymywaliprawdęwwierze,byludnie
chwiałsięnasposóbdzieci.Jeżelijednakmówimy,żetoświadectwoaposto-
łaprzemawiazarównozastarożytnymijakimłodszymi,niezarazrównamy
młodszychTeologówztymistarożytnymi,wiemybowiemilenależyoddać
starożytności,ilerównieżświętości,(cic,De cre tum, częśćdruga,causa25,
zagadnienie1,rozdział7;a.friedberg1[1955]1008-1009)lecz,żemocne
jestitoźródło,zarównonapodstawiewieluinnych,jakztegoświadectwa
apostoła,namiaręzaistenaszychsiłtwierdzimy.

Słusznie,czynie,osądniechbędzieinnych!Mybowiemnowymuzasad-
nieniem,gdzieniemieliśmynikogo,kogobyśmynaśladowali,conamsię
zdałonajprawdopodobniejsze,toczytelnikomwyłożyliśmy.Jeżelizaśktośtak
odrzucinasze,żewprowadzilepsze,przyjmiemychętnieiradośnie.

osobiesamymzaśniemuszęnicmówić.chociażnienależysięobawiać,
żemówiącosobietocoprawdziweijawne,wydamsięzbytzarozumiały,albo
wielomówny.leczjakkolwiekopracowałemtoźródłoSzkoły,sądzę,żecoś
poważnegoteologomwyświadczyłem.Ponieważskorootejsprawierozpra-
wiałemwsposóbbardzorozwinięty,niechdziśucząsięodemnie,jakimirozu-
mowaniami najłatwiej mogliby stwierdzić znaczenie i powagę Teologii
scholastycznej.

aletodotąd.Terazodeprzyjmyprzeciwstawioneodpoczątkuzarzuty.

RozdziałV,

[odpowiadanazarzutytrzeciegorozdziału].

(Pierw sze uza sad nie nie od pie ra się). 

ażebyodeprzećpierwszeuzasadnienie,niepotrzebaniczegodorzucać,
pozatym,cozostałopowiedziane.Wykazaliśmybowiem,jaksądzę,że

dowodzeniuteologiischolastycznejniebrakujeświadectwaKościołaiPisma
Świętego.Jakieświadectwamieliśmy,tejużprzytoczyliśmy,późniejprzyto-
czonezostanąliczniejszeipoważniejszeodnich.

[472] (Na drugie odpowiada się). Drugietakżeuzasadnienieniemniejzostało
odparte.Powiedzieliśmybowiemto,cochociażwielekroćzostałopowiedziane,
jednakczęściejmówićnależy,żeodłamywSzkole,jakbysprzysiężone,usi-
łowaniesprzeciwuitympodobnezła,zdarzyłysięnieSzkole,leczułomności
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ludzi.zresztąwielejestwśródscholastykówustaleńpewnychimocnych,tym
bardziej,żenigdyżadenodłamniepodałichwwątpliwość.

(Na trze ci od po wia da się). natomiasttrzeciejestbardzotrudneiwymaga
niemałejrozprawy.Dlategojeżelitrudnośćtegouzasadnieniawymagadłuż-
szejmowy,niepowinnobyćczytelnikowiprzykre,gdyżdługośćmowybędzie
wynagrodzonawielkościąpożytku.

najpierwzaśchciałbym,bywszyscyteologowiebylinapomniani,abyodło-
żywszynietylkouczucia,lecztakżeprzesądypoglądów,wsprawachwiary
roztropnieipoważniestanowili.BojeślinawetcośwSzkolewdobrychtakże
czasachprzedawniło się, nie zaraz zadogmatwiarywinnobyćuważane.
Sązaśtacy,którzyprzezteprzekonania,któreodpoczątkumająwpojone,
wsprawachnajpoważniejszychwydająwyrokzjakąślekkomyślnością,bez
sądu,jakbynagłymjakimświatremporwani,którybyłbydaleceinny,jeżeli
byłbywydanysądem,rozważnieistanowczo.

onizaśbłądząnajpierw,żenieoddzielająpoglądówSzkołyodpewnych
itrwałychustaleń.następniebłądząwtym,żemieszajądwarodzajerzeczy,
jeden tych, które dotyczą religii, drugi tych, które zaiste jej nie dotyczą.
ajeżelizazgodąstarożytnychświętych,jakzostałookreślonewpoprzedniej
księdze,(zobaczksięgasiódma,rozdział2i3),niewewszystkichzagadnie-
niachprawaiśćitrzymaćsięjejnależy,lecztylkowprawidlewiaryiniekażdy
ichwspólnypogląd,nawetwrzeczyważnej,wiernychobowiązuje,leczmocny
itrwałyosąd,cóżnależymówićonowszychteologachSzkoły,którychowi
starsiizasługążyciaibiegłościąPism,iciężarempowagiprzewyższyli?

leczotychrzeczachniemuszęmówićtego,cowielupobożnychmężów
pragniebymwspomniał,chociażsprawawymaga,jednakponieważwymaga
aniegorącobłaga,pominę.

Skorozaśprzykładyjednegoidrugiegobłędu,częstojużgdzieindziejprzy-
toczyłem,atakżewksiędzedwunastejrozmaitedołączę,[473] jednymteraz
przykłademsięzadowolę,któryjednakwystarczy,byci,którzyzwyklibyć
prędcywcenzurachTeologicznych,upomnienizostalizaswąlekkomyślność.

MistrzprzetoSentencji,(księgaczwarta,dystynkcjatrzecia),powiedział,
iżsakramentchrztuzostałprzedśmierciąchrystusaiprzezsamegochrystusa
ustanowiony,aprzezapostołówudzielany.zgodzilisięznimŚwiętyTomasz
ipozostaliTeologowieSzkoły.MistrzbowiemposzedłzaŚwiętymaugusty-
nem,(In Io an nem trac ta tus 5; 13; Epi sto la ad Se leu tia nam), któregopoglądy
Szkoła chętnie przyjmuje. Tymczasem bowiem gdyby ktoś może sądził,
żechrzestnowegoPrawa,prawdziwyiwścisłymznaczeniu,itopierwszy
sakrament, nie wcześniej przez chrystusa został ustanowiony, niż umarł
naKrzyżu,niepowinniśmygozaraznękaćciężkącenzurąTeologii.lecz
najpierwtozbadać,czyTeologowiewtymmiejscuwprostokreślającośswym
sądem,czyraczejcośprawdopodobniemniemają,rzeczydostatecznieażdo
pewnościniezbadawszy.następnierównieżzbadać,czyto,żechrystususta-
nowiłtensakramentprzedswojąmęką,należydowiarykatolickiej,czynie.
aMistrzSentencjizaisteniczegonapewnonieustalił,leczwybrałpogląd
prawdopodobniejszy.rzecze:Sto sow niej mó wi się itd.
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augustyntakżepowiada:(Epi sto la ad Se leu tia nam): Chrzcił Chry stus nie
sam oso bi ście, lecz przez swo ich uczniów. Któ rych poj mu je my ja ko już
ochrzczo nych, czy to chrztem Ja no wym, jak nie któ rzy my ślą, czy, co jest bar -
dziej praw do po dob ne, chrztem Chry stu so wym. otoaugustynniewypowiada
sięnapewno,żeapostołowiewpierwzostaliochrzczenichrztemchrystusa,
niżtegosakramentuudzielali,czegowzmiankaznajdujesięwdrugimitrzecim
rozdzialeJana.anawetzawszeuczynas,(De ori gi ne ani mae ad Vin cen tium
Vic to rem, księgatrzecia,rozdział9),żeniewiekiedyapostołowiezostali
ochrzczeni.Wżadenjednaksposóbniejestprawdopodobne,jeśliapostoło-
wiejużwtedybyliszafarzamichrztuprawdziwego,żeoninieprzyjęliwpierw
tegosakramentu.Dlategojednoidrugieznajdujesięrazemwpoglądzie,anie
wmocnymitrwałymustaleniu.

Prócztegoscholastycyróżniąsiętakżecodoformytegochrztu.BoMistrz
ihadriansądzą,żeapostołowietakżewtedychrzciliwimięTrójcy,oczymja
niemogęsięprzekonać.innizaśprzekazują,żeonichrzciliwimięJezusa
chrystusa,cojestprawdopodobniejsze.lecztarozbieżnośćcodoformychrztu
odpewnościdogmatuodmien- [474] najest.awięcTeologowieniczego
pewnegowtejsprawieniechcieliustalać.

anisłowaŚwiętegoTomasza,jeśliktośuważnieczyta,czegośinnegonie
zawierają.rzecze:„wy da je się”, że chrzest zo stał usta no wio ny przed mę ką
Chry stu sa, itd.TymmianowiciesłowemŚwiętyTomaszniemalzwykłsię
posługiwać,gdyrzeczniejestjasnaiokreślona.Sądzęwięc,żeŚwiętyTomasz,
gdypowiedział:„wy da je się”, tosamomyślał,ponieważpowiedziałtylko
„wy da je się”, anierównież„trze ba”. acóżbyokreśliłmąż,skądinądmądry
ipoważnywsprawie,októrejwiedział,żedowiarywcalenienależy?

BoanizPismaŚwiętego,aniznaukapostołów,niedasięzpewnością
wywnioskować,czychrzest,którymapostołowiezarazposwymnawróce-
niusięposługiwali,odpuszczagrzechy,udzielałaski.Botego,coprzytacza
augustyn:Kto umy ty jest, te mu po trze ba tyl ko, że by no gi umył, bo ca ły jest
czy sty (J13,10),nie trzebapojmowaćoczystościchrzcielnej, leczotej,
októrejdalejmowa:Już wy je ste ście czy ści dla słów, któ re do was mó wi łem
(J15,3).

cozaśprzezniektórychjestprzytaczane:A ja go nie zna łem; ale, któ ry
mnie po słał chrzcić wo dą, ten mi po wie dział: Na ko go uj rzysz zstę pu ją ce go
Du cha, i na nim zo sta ją ce go, ten jest, któ ry chrzci Du chem Świę tym (J1,33),
doniczegoteżniezmusza,przyznajązwłasnejwolici,którzytegoświadec-
twanadużywają.

TymczasemwiadomozJanarozdziałutrzeciegoiczwartego,żeapostoło-
wiechrzcili,iniechrztemJanowym,jakwiadomo,awięcchrztemchrystusa.
TakbowiemMistrzuzasadnia.lecztouzasadnieniejestzbytsłabeiniepew-
ne,niżbycośmocnegoipewnegopowodowało.chrzestbowiemdwojako
możebyćzwanyJanowy.alboudzielanyzustanowieniaipowagąJana,albo
chrzestwodą,jakibyłchrzestJana,którymianowicieniczyminnymniebył,
niżpewnymrozważaniemiprzygotowaniemdosakramentunowegoPrawa.
równieżchrzestchrystusamożebyćtaknazywany,alboponieważudzielany
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byłnapolecenieizasprawąchrystusa,alboponieważustanowionyzostał
przezchrystusadlaobmywaniagrzechów.

niechwięcmowabędzie,itozaistedorzeczy,żetenchrzestapostołów,
októrymjestwzmiankawrozdziałachtrzecimiczwartymJana,niebyłJana
chrzcicielawpierwszymznaczeniu,lecztylkowdrugim.Byłzaśchrztem
chrystusowym,ponieważnajegorozkazijegopowagąapostołowiechrzcili.

Stądjeśliktośwnioskuje,żejużwtedybyłonprawdziwym[475] nowego
Prawasakramentem,równiesłuszniebędzieuzasadniał,żenamaszczenie,któ-
rymapostołowieposługiwalisięprzedMęką,jużwtedyodpoczątkubyło
prawdziwymiwłaściwymsakramentemostatniegonamaszczenia.cochociaż
niektórzyteologowietwierdzili,jednaksięnieudało.Wedługwieluzaiste
ipoważnychteologówdogmatemjest,żeostatnienamaszczeniejestSakra-
mentem;czyprzedMękąchrystusa,czyponiejzostałustanowiony,uważają,
żeniemanicdorzeczy.Tosamomyśląoniosakramentachbierzmowania
ipokuty.niewidzę,dlaczegobyśmyochrzcieinaczejmyśleli,albouważali,
żejestzagadnieniemwiary,czyprzedMękąchrystusatensakramentzostał
ustanowiony.Żezostałustanowiony,łatwejestzaistedopowiedzenia.Tak
więcniemalTeologowiemówią,leczktóżtojestostatecznie,ktostosownymi
uzasadnieniamiwykaże,żetojestprawda?

aco,żeTeofilaktIn ca put Io an nis ter tium orazzłotoustywHo mi lia 28 in
Io an nem, wprostprzeczą,iżtenchrzest,októrymmówimy,jestsakramentem,
którygrzechyodpuszczaiłaskiudziela? aco,żehieronimwDia lo gus ad -
ver sus Lu ci fe ria nos, gdyrozróżniłdwojakichrzest,doskonałyiniedoskonały,
jasnouczy,żeżadenchrzestniejestdoskonały,jaktylkoprzezKrzyżizmar-
twychwstanie?aco,żeleonwEpi sto la ad epi sco pos Si ci liae, wydajesię
zgołapodpisywaćpodzdaniemtych,którzyspierająsię,żesakramentchrztu
niezostałustanowiony,gdychrystusprzezJanazostałochrzczony,leczwydany
iustanowionypozmartwychwstaniu?

niepowiedziałemtego,dostojnyczytelniku,bymzganiłogólnepoglądy
Szkoły.MybowiemposługujemysiętąTeologią,wktórejmówisięto,conie-
wieleróżnisięodogólnegopoglądu.ocowięcchodzi?najpierwchcemy
rozpoznaćioddzielićpoglądoddogmatu.następnienapomniećteologów,
bynieuczuciemserca,którezazwyczajjestkrótkieidoczasu,leczdojrzałym
sądemwypowiadalisięotychrzeczach,wktórychzwłaszczanietakłatwoda
sięrozstrzygnąć,czynależądowiary,czynie.

Bojeżeliwprzykładzie,któryterazprzytoczyliśmy,spodobałobysięzałą-
czyćterozumowaniaiświadectwaPisma,którymizestronyprzeciwnejzogól-
nympoglądemSzkoływalczyćmożna:[476] zagadnieniebyćmożestałoby
sięobustronniewątpliwe,iżtrudnobyłobyrozsądzić,którezdwóchbardziej
zgadzasięzwiarąireligią.

leczjakpowiedziałem,obecnienierozprawiam,czyogólnypoglądSzkoły
jestprawdziwy,czynie,chociażtomyśleniunaszemubyćmożeniejestzbyt
obce,lecztoprzeprowadzam,iżpoglądyscholastycznetrzebawydzielićod
ustaleń,azagadnieniawiaryodtego,coraztu,raztamjestprzerzucane,ibez
narażeniapobożnościmożebyćnaobiestronyroztrząsane.
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Ustaleniapowinniśmyściśleutrzymywaćipilnieichbronić,poglądynie
taksamo,leczjeśliniezakademickiej,tozchrześcijańskiejskromnościumia-
rem.zawiaręniechbędziewalkanawetznarażeniemżycia;zato,coniena-
leżydowiary,niechbędziewalka,jeślitaksiępodoba,jednakniechbędzie
bezkrwawa.Temu,ktoteprzepisyzachowuje,wolnowspaniale,poważnie
izzapałemrozprawiać,wolnowytrwalesądzić,uczonyminieuczonympraw-
dziwiepożytecznie.

naco,powiesz,topowtarzane,nietylkodługo,lecznawetzdługimizakrę-
tami?Poto,byśmyrozwinęlito,cowpoprzednimrozdzialekrótkozostało
zaznaczonewewnioskach:myśmynieprzysięgalinapoglądySzkoły,leczna
pewneitrwałesądyowierzeiobyczajach.Tychtrzebabronićtu,tamtych
winnymmiejscuiczasie.

Powyłożeniuwięctego,łatwo,jaksądzę,trzecietouzasadnieniemożebyć
odparte.Przeczębowiem,żepewnymitrwałymustaleniemSzkołyokreślone
zostało,iżMałżeństwobezsługiKościołazawarte,jestprawdziwieiwłaści-
wiesakramentem.Przeczę,żetasprawanależydowiaryireligii.Przeczę,
żewszyscyTeologowieSzkołytotwierdzili.Tychtrojgajeślinauczę,przed-
łożoneuzasadnieniezostaniewszechstronnieodparte.

Wykażęwięcnajpierw,żetojestogólnypogląd,aniedogmatimocnyosąd
Szkoły.Ktomożetopojąć?PonieważotejmianowiciesprawieTeologowie
takrozprawiają,żewydajesię,iżniczegoniechcąokreślić.czytajMistrza
Sentencji,ŚwiętegoTomasza,JanaDunsaSzkota,Bonawenturę,ryszardaze
ŚwiętegoWiktora,PiotraPaludana,WilhelmaDurandaiinnychTeologów
Szkoły,ajeżeliniepoznasz,żeichduchyzawisłyichwiejąsię,miejmnieza
głupiego,albolekkomyślnego.

Boigdypytają,czymałżeństwoudzielałaski,cowtymmiejscunajbar-
dziejpowinnobyćokreślone,jednaknieokreślają,leczomawiają,coznajduje
sięwpoglądzieludzi.Wustaleniuzaśmaterii[477] iformytegosakramentu,
taksąniestaliirozmaici,takniepewniidwuznaczni,żeniedorzecznybędzie,
ktowtakiejichrozmaitościirozterce,będzieusiłowałsporządzićjakąśrzecz
pewną,trwałą,zbadaną.

ajeżelioformieimateriisakramentu,któratosprawawopracowaniu
sakramentówjestmożenajważniejsza,Teologowiemówiąniejasnoiodmien-
nie,orazniczegozgołanieokreślają,dlaczegowtymzagadnieniu,którejest
małoznaczneimniejdoistotytegosakramentukonieczne,przyznamy,żeoni
cośpewnegoprzepisali?zpewnościąSobórflorenckiomaterii, formie,
szafarzu sakramentu małżeństwa niczego nie ustalił, co bez wątpienia
uczyniłby,ponieważtegowewszystkichinnychsakramentachKościoładoko-
nał,gdybywidział,żeotychsprawachcośjestprzezTeologówwSzkole
określone.

Prócztego,czyMałżeństwobezkościelnegoszafarzajestsakramentem
nowegoPrawa,aniwłaściwieiwyraźnieTeologowieniepoddalibadaniu,ani
drogąirozumem,jakzwykli,nietropili,anijakimiśuzasadnieniaminieza-
mknęli.Ktowięctwierdzi,żeonibezuważnegobadania,bezstarannegoopra-
cowania,bezstosownychuzasadnień,zpewnościąorzeczachTeologicznych
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sięwypowiadali,tenniechuważa,byprzeztoniekrzywdziłich,isprawom
bardzorównieżpoważnymnieodbierałwiary.

Dodaj,żewpismachSoboróworazlistachdekretalnychPapieżytotrzeba
zauważyć,iżniekażdeprostetwierdzeniealboprzeczeniejestpewnymiudo-
wodnionymosądem.leczsąszczególneoznaki,poktórychpoznajemyokre-
śleniapewneSoborówiPapieży,jakwksiędzepiątej,(rozdziale5),szerzej
zostałowyjaśnione.ztychwięcoznak,ajeszczewielebardziejzeSzkoły,
powinniśmykorzystaćwwyróżnianiudekretów.

zresztąjeżelijakiekolwiekprostestwierdzeniescholastykówjestpewnym
dogmatemwiary, powaga ich jest zaistewiększa niż Papieży i Soborów.
cojeślinikomuniemożebyćudowodnione,zpewnościątrzebaudowodnić
wszystkim,żeTeologowiewtymmiejscuizagadnieniuniczegowogólenie
określili.Boanizdaniaprzeciwnegonienazwalibłędnowierczym,lubbłęd-
nym,aniżeto,copowiedzieli,mocnoprzezkatolikówwinnobyćprzyjęte;
krótko,nieumieściliżadnejoznakiztych,którezwykływskazywaćnapewne
itrwałeosądy.

Skorotak[478] jest,toconajpierwmiałobyćzrobione,zostałozrobione:
żeTeologowiewtejsprawie,którąobecnierozważamy,niczegonapewno
itrwalenieustalili,leczwniepewnyminietrwałympoglądziezaprawdopo-
dobnymznaczeniemjednegonastąpiłyinne.itakjakimśprzypadkiempowsta-
łamożewspólnazgoda.Ponieważmogłosięteżzdarzyćodwrotnie,żegdyby
pierwszystwierdził,iżniekażdemałżeństwowiernychjestsakramentem,lecz
to,którezostałozawartereligijnieiświęcie,drugi,trzeci,apotempozostali,
ponieważtakżetobyłobyprawdopodobne,szlibyzatymzdaniem.

następuje,bymwykazał,żecokolwiekTeologomzdarzyłosięmyśleć,nic
jednaknienależydowiary,czytegorodzajumałżeństwojestsakramentem
Kościoła,czynie.co,jakmisięzdaje,jednymuzasadnieniemłatwoijasno
załatwię.Trzyrzeczysprawiają,żecośnależydowiary:albobowiemnapisa-
nejestwŚwiętychKsięgach,alboapostolskiminaukamijestprzekazane,albo
zktóregośztychjasno,pewnymzwiązkieminastępstwemwynika.Żadna
jednakztychrzeczyniemożesprawić,bymałżeństwobezszafarzapoświec-
ku zawarte, było sakramentemnowego Prawa.Gdzie ja, gdybywszyscy
TomiścibylizeSkotystami,gdybyzdawnymimłodsichcieliprzeciwkomnie
walczyć,jednakkoniecznejest,bymbyłwyższy.niewszystkobowiem,jak
myślą niektórzy, jestwewładzyTeologów. Jest jednak jakaś prawda tak
widoczna,żeżadnarzeczosłabićjejniemoże.niechdoświadczątusiłswoich,
nailemogą,jeślimożejacyśchcielibysięsprzeciwiać,askorowtejsprawie
opuściłyichPismaŚwięte,tradycjeapostołów,sylogizmySzkoły:tozaiste,
jeśliniesąprostaccyitępi,zemnązgołaniechpojmą,żetozagadnienienie
dotyczywiary.

alektośbędzieuzasadniał,żemałżeństwowiernych jest sakramentem
nowegoPrawa:ponieważrozumowanieo jednymnie jestmocniejszeniż
odrugim,przetokażdemałżeństwowiernychjestsakramentem.czybędzie
onzwanyTeologiem,albonawetuznanyzagodnegotegomiana?Dopóki
zaistetakbędzieuzasadniał,nietylkoniebędziemianyzaTeologa,leczzgoła
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nawetzafilozofaalboDialektyka.czypoważniTeologowiewtensposób
rozumują?czytymiuzasadnieniami[479] powodowaniwypowiadająsię
osprawachwiary?

Wiemzaiste,żechrzestjestsakramentem,leczjeżeliniemaświętejformy
czyszafarza,chrztembędzie,alesakramentemniebędzie.Uznajęrównież
sakramentnamaszczenia,leczbezświętejformy,bezszafarzaKościoła,będzie
mogłozaistebyćnamaszczeniem,aleniebędziemogłobyćsakramentem.
Przyjmujęwreszciesakramentpokuty,leczbezformyświętejiszafarzaznaj-
dujępokutę,sakramentuznaleźćaniniemuszę,anizaisteniemogę.

Takwięc,chociażjestsakramentmałżeństwa,jednakdlategoniemusimy
czcićkażdegomałżeństwa,leczto,któremaświętąformęiprzezprawdziwe-
gosługęKościołazostałouświęcone.inaczejjeślijakiekolwiekmałżeństwo
wiernych jest dla Teologów koniecznie sakramentem, któż będzie bronił
Szkota,któryprzeczy,żemałżeństwazawieranenamigisąsakramentami?
BonietylkoMistrzSentencjiiŚwiętyTomasz,lecztakżeSobórflorencki
uczy,żewszystkiesakramentypolegająnasłowach,którychgdyniema,żaden
wogólesakramentniejestsprawowany.

ajeżelirazdopuścimy,żeformąsakramentumogąbyćmigipodstawione
wmiejscesłów,wżadensposóbniemożemyuniknąć,iżniemykapłanmógłby
rozgrzeszać,aniemybiskupudzielaćświęceń.amałżeństwoniekiedynie
innymimigami jest zawierane, niżwspółżyciemcielesnym.Gdybowiem
po zaręczynach narzeczony i narzeczonamałżeńskim uczuciem spółkują,
przyznająwszyscyprawnicyiTeologowieżesprawowanyjestprawdziwy
sakrament.awspółżyciecielesnenazwaćściślesakramentemnowegoPrawa,
jestniedorzeczne.DuchbowiemŚwiętyiłaskasakramentuniesądawane
przezspółkowanie.(cic,De cre tum, częśćdruga,causa)32,zagadnienie2,
rozdział4:Con nu bia; (a.friedberg1[1955]1120-1121).

awięcKościółnieuczy,żekażdemałżeństwowiernychjestsakramentem.
chyba,żektośjesttakbardzogłupi,iżpotępiaKajetana,któryinajprawdo-
podobniejimoimzaistezdaniemnajprawdziwiejprzeczy,żemałżeństwo,
którezawieranejestmiędzynieobecnyminapiśmieiprzezpełnomocników,
jestsakramentem.Boci,którzykrzyczą,żeKajetanwtymzbłądził,niepoj-
mująanicosięmówi,anioczymtwierdzą.ajeślibezżadnegostosownego
ikoniecznegouzasadnienia,leczgłupimiipodnieconymikrzykamicudzezda
[480] nianadalodpierają,anawetpotępiająto,coprawdopodobnieipraw-
dziwiezostałopowiedziane,tomywspokojuiciszyzichgłupotyiobłędu
będziemysięśmiali.

niechzgodząsięoni,żejedenprzyjmujesakramentzadrugiego,gdyza
drugiegozawiera.niechzgodząsię,żesakramentychrystusoweudzielanesą
nieobecnym,orazudzielająimłaskiiodpuszczajągrzechy.Mybowiem,ponie-
ważtojestniedorzeczne,raczejchcemysięzgodzić,żetegorodzajuumowy,
którezawieranesąmiędzynieobecnymi,sąwprawdzieprawdziwymimałżeń-
stwami,alewżadensposóbniesąprawdziwymisakramentami.

Pokrótkimroztrząsaniutychrzeczymożnapojąć,żenietylkoniejestdogma-
temwiary,iżkażdemałżeństwowiernychjestsakramentem,lecznawetcałkiem
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przeciwnezdaniejestbardziejprawdopodobne.ajeśliwolnobyłoSzkotowi
iKajetanowi,jakzaistebyłowolno,wyjąćzsakramentówKościołamałżeństwa,
którealbonieznakamisłówleczrzeczy,alboprzezpełnomocnikówzostały
zawarte,jakareligianaszobowiązuje,bymałżeństwo,którezawieranejestcywil-
nieipoświeckuzwyczajemŻydów,Saracenów,Pogan,bezświętychobrzędów
i bezsługiKościoła,wyznawano,iżjestwłaściwiesakramentem?zwłaszcza
gdyzdanieprzeciwnenietylkojestprawdopodobniejsze,leczidlaobrony
wiarykatolickiejłatwiejsze,idlaodpędzaniastrzałluteranówmocniejsze.

Dalejzaś,skoromowasprowadziłamnienatomiejsce,jakimijauzasad-
nieniamizostałemprzekonany,tymisamymiczytelnikaprzekonaćbędziemy
usiłowali,żemałżeństwoniejestwłaściwietegorodzajusakramentem,żemia-
nowiciejestznakiemuświęceniaigodnąprzyczynątegouświęceniawprzyj-
mujących. Trud ten ufam, że nie na próżno podejmę, ponieważ widzę,
żeprzedziwniezgadzająsięzemnąirozumowaniaiświadectwaiwreszcie
całanaturasakramentów.

otymzaśnajpierwsięprzekonałem,żesakramentywścisłymznaczeniu
sąświętymiobrzędamireligii.Posługiwaniesiębowiemświętościaminależy
doreligii,którąBogaczcimy.Dlategosakramentjestdziełemreligii.Wsakra-
mentachrównieżwyznajemy,żeszukamyzbawieniaodBogazbawcy,ato
wyznanie,którejestzewnętrznympoświadczeniemwewnętrznejwiary,należy
dotejcnoty,którąoddajemycześćBogu.agrzechy,któresąwnadużywa-
niusakramentów,sprzeciwiająsięcnociereligii.i[481] augustynokreślił,
De civi ta te Dei, księgadziesiąta,rozdział5),żesakramentemniejestkażdy
znak rzeczy świętej, lecz ten, który jest znakiem świętym.To powoduje,
żesakramentysąpewnymiświętymidziełamiczciBożejireligii.

Skorowięcmałżeństwosamymisłowamimężczyznyiniewiastycywilnie
ipoświeckuzawarte,chociażjestznakiemrzeczyświętej,niejestjednakświę-
tymdziełemreligii,zpewnościąniejestsakramentem.inaczejjeżeliwystar-
czyrzeczomprzypiąćznaczenie,byzwanebyłysakramentami,miedzianywąż
imannabyłybywłaściwiesakramentami,anawetwszystkowogóle,codla
oznaczeniarzeczyświętychzostałoustanowione.Ponieważtojestniedorzecz-
ne,zgódźmysię,iżprawdąjestto,cozałożyliśmy,żemałżeństwazawartebez
świętegoszafarzaibezjakiegośświętegoobrzędureligijnego,niesąsakramen-
tamireligiichrześcijańskiej.

następnieSobórflorencki,wyliczywszysiedemsakramentównowego
Prawa, rzecze:wszystkie te sakramenty urzeczywistnia troje,mianowicie
rzeczyjakomateria,słowajakoforma,orazosobaszafarzajakoudzielająca
sakramentu.Jeżelibrakczegośztychtrojga,nieurzeczywistniasięsakrament.
awsakramencie,który terazomawiamy,brakszafarzasakramentu,więc
sakramentsięnieurzeczywistnia.

anienależysłuchaćtych,którzybędąsądzili,iżmężczyznaorazniewia-
stasąsobiewzajemszafarzamisakramentu.Pokonałbymichoczywistymi
uzasadnieniami,gdybymowaniespieszyładoczegośpoważniejszego.

Poza tymwierniniemyślą,żesąświętokradcami, jeśliniesąw łasce,
podczasgdytakpoświeckuzawierają,wduszachwięcwiernychzapisanejest,
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żetegorodzajuumowaniejestsakramentemKościoła.Bogdybybyłasakra-
mentem,bezwątpieniapopełniałbyświętokradztwoten,ktowgrzechuśmier-
telnympojmowałbyżonę.agdywyklętytegorodzajumałżeństwobyzawierał,
byłbypodwójnieświętokradzki,jakoten,ktoniegodniemieszasięwsakra-
mentyKościoła,którychprzezKościółzostałpozbawiony.Jaktowszystko
nieznośnejestdlazdrowegorozsądkuwiernych,łatwopojąć,nawetgdybym
janiepouczał.

nadtoaugustynwEpi sto la (23) ad Bo ni fa cium przekazuje,żetrzebaby
tecielesnerzeczy,zktórychsakramentysięskładają,obrazipodobieństwo
[482] stanowiłytegouświęcenia,któregoznakamiiprzyczynamisąnazywa-
ne.Jakchrzestobmyciemzewnętrzniedokonanymmaobrazipostaćobmy-
ciaduchowego,któresprawia.eucharystiapokrzepieniemwidzialnegonapoju
ipożywienia,zarysowujepokrzepienieniewidzialne.Wtensamzgołasposób
wpozostałychsakramentachjakąśzewnętrznączynnościąiukazaniemnakre-
ślone jest i jakby unaocznionewewnętrzne uświęcenie.Tego rodzaju zaś
małżeństwocywilneiświeckienienosiobrazuuświęceniainiejestpodnie-
sionedouświęceniapodjakimśpozoremświętościzewnętrznej.awięcnie
jestściślesakramentem.

PrócztegoSobórflorenckiuczy,itojestustaleniemwszystkichTeologów:
wszyst kie sa kra men ty skła da ją się ze słów ja ko for my, któ rą do ko nu je się sakra -
ment. niedowiaryzaśjest,jeżelisakramentniejestdokonywanyprzezformę.
Jakbowiemformaludzkasprawiaczłowieka,abielczynibiałym,takzgoła
konieczne jest, by każdy sakrament istniał ze świętej formy.Tymczasem
wmałżeństwie,którezawieranejestobyczajemcywilnymipoświecku,nie
mażadnychświętychsłów,niematamnawetżadnegowyglądusakramentu.

azaisteniemożnapowiedzieć,żesłowa,którymiposługująsięzawiera-
jący,mianowicie:Ja bio rę cie bie na mo ją itd.,sąformątegosakramentu.
Po pierwsze, ponieważ słowa tego, który przyjmuje sakramentmogą być
materiąsakramentu,niemogąbyćformą.Gdyżformawychodzizczynnego,
nabiernegoprzezpośrednictwoprzyczynpomocniczych.formywięcsakra-
mentówodBogawychodząprzezświętesługinatych,którzyprzyjmująsakra-
menty.Tojasnejestprzezjawnąindukcjęwewszystkichsakramentach,które
bezsporniesąsakramentami.

równieżdlategożewewszystkichsakramentach,chociażmateriąjestjakaś
rzeczmaterialna,któraprzedtemzwykleoddawanabyłanajakiśludzkiużytek,
formajednakpowinnabyćnadprzyrodzona,którejmianowiciemociznaczenie
wypływanieznatury,leczzjakiejśwyższejprzyczyny.Skorobowiemsakra-
mentjestczymśnadprzyrodzonym,forma,któragostanowi,winnabyćprzyj-
mowanaprzezwiarę,anieprzeznaturę.atesłowa:Ja bio rę cie bie na mo ją,
sązewsządnaturalneiużywaneprzezwszystkieludy,takżete,którezawie-
rająbezwiary.

Dodaj,żeformasakramentuoznaczatenduchowyskutek,[483] zktóre-
gopowodunazywasięsakramentem.Bosakramenty,jakjestwprzysłowiu
Szkoły,sprawiająto,cooznaczają.znaczeniezaśsakramentujaśniejenaj-
bardziejwformie.Tezaśsłowa:Ja bio rę cie bie na mo ją, niesąznakami
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żadnegoskutkuduchowego.Ponadtosłowa,któresąformamisakramentów,
zBoskiegoustanowieniasąprzepisaneiokreślone,iniemogąbyćzmienione
osądemludzi,jakŚwiętyTomaszdowodziwtrzeciejczęściSumyTeologicz-
nej.leczżadnezgołasłowa,którymizawierasięmałżeństwo,niesąokreślo-
ne,leczzniezliczonychformsłownych,niejednoznacznych,leczrozmaitych
iniepodobnych,tegorodzajuumowamożepowstać.awięctesłowa,których
używająoblubieniecioblubienicadozawarcia,niesąformąchrześcijańskiego
Sakramentu.

Prócztego,gdyjakieśsłowasąformąsakramentu,jeżelimigi,albopismo,
albojakikolwiekinnyznakstawiasięwmiejscetychsłów,czynnośćniewąt-
pliwiejestdaremna.Tymczasemjeślizawierającywmiejscesłówpodkładają
migialbopismo,równiedobrzezawierająmałżeństwo,jakbytysiącamisłów
sięposłużyli.Tozaistejeśliktośprawidłoworozważy,niemałymjestuzasad-
nieniem,dlaczegosłowazawierającychsąmateriątegosakramentu.Boprócz
tego,żematerięsakramentumożesprawowaćten,ktoprzyjmuje,aformynie
może,ponieważzpewnościąwtensamsakramentzbiegająsięsłowawmiej-
scemateriiiformy,zamiastsłów,któremajązadaniematerii,możnapodsta-
wićmigiiinneznaki,zamiastsłów,któremajązadanieformy,podstawione
byćniemogą.Tołatwowidocznejestwsakramenciepokuty.

Słowawięczawierających,zaktórezgołasłowajakiekolwiekinneznaki
możnapodstawić,byćmożezdołająbyćmateriąsakramentu,formąniezdo-
łają.Torównieżtymuzasadnieniemmożebyćpoparte.nazwabowiemsakra-
mentzwykłabyćużywanazamiastmaterii,aniezamiastformy,jakŚwięty
TomaszwspanialeiwyraźnieuczywkomentarzudoczwartejKsięgiSenten-
cjiPiotralombarda,dystynkcjipierwszej,zagadnienia1,artykułu1;zagad-
nienia 5, artykułu 1 oraz dystynkcji trzeciej, zagadnienia 1, artykułu 1;
zagadnienia1,punktu2.chrzestbowiem,toznaczyobmycie,jestsakramen-
tem,anieowesłowa:Ja cie bie chrzczę, itd.namaszczenie,bierzmowanie,
pokuta,podobnie.Słowazaśzawierającychsąsakramentem,jakświadkiem
jesttenżeautordo dat ków, do zagadnienia44,artykułu1,punktu1.Mówimy
bowiem,żemałżeństwojestsakramentem.[484] Małżeństwemzaśjestta
umowa,którapowstajezesłówobojga.Słowawięczawierającychsąmaterią
sakramentu,niesąformą.

Któżniewidzijuż,żebłędneizmyślonejestto,cosklecilimłodsiTeolo-
gowie,bybronić,żesakramentemchrystusaiKościołajesttacywilnailudz-
kaumowa?cozaistedlaniewiernychwwiększościjestbardzobałamutne,
adlawiernychmałorzetelne.Tenmówici,żesamizawierającysąmaterią
sakramentu;tamten,żenieoni,leczzgoda;inny,żegestyimigi,któreprzez
mężczyznęiniewiastęużywanesązwykluczeniemsłów;inny,żesłowapierw-
szegomówiącegosąmaterią,adrugiegoformą.obytopoważnie,prawdzi-
wie,prawdopodobniebyłomówione,byniebyłosłuszniewyśmiewaneprzez
błędnowierców.

Pocozaśwbardzopoważnejsprawielekko,bymnierzekłśmiesznie,filo-
zofować?nacowsprawiekoniecznejdlawiaryireligiitakwielkarozmaitość
iniestałość?nigdybowiemniemoże,jakmówihieronim,byćprzytoczona
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prawda,którajestrozmaita.iznowupowiada:żeniejestprawdąto,cosię
zmienia,nawetświadectwooszczercówdowodzi.

cóż?Żemypytamyomaterięiformęsakramentu,tojestopewnerzeczy
religijnieświęte,onizaśodpowiadająoformieimateriiświeckiejiprzyro-
dzonejumowy.BogdybyuPoganbyłspóromaterięiformętegoukładu
iumowy,zaistenieinaczejmówilibyonioraznasiTeologowie.Takluter
swoimzwyczajemdośćdowcipniewyśmiałTeologów,żesakramentnaszej
religiicałyidoskonałyzłożyliztego,cowcałościzgołaznajdujesięwmał-
żeństwachpogan.

azpewnościąmateriaiformacywilnejiprzyrodzonejumowy,którymi
wszyscy,zawsze,wewszelkimprawiesięposługiwali,iktórewieczyścieza-
równowiernymjakniewiernymbyływspólne,sązgołatymisamymimaterią
iformą,zktórychskładająsięcałeidoskonałesakramentynaszejreligii,nie
mówięlutrowi, lecz ledwiekomumożnaprzetłumaczyć, tylkonie temu,
ukogotakwieleznaczyuprzedzenie,żenawetbezuzasadnieniaobowiązuje.

codomnie,gdyprzygotowujęsiędoodpowiedzinauzasadnienialutra,
którymi on nawiele sposobów usiłuje ten sakrament obalić, nie to biorę
wobronę,żemałżeństwo[485] tegorodzajusakramentemjest,wktórymnie
widaćżadnegoprzejawuświętości,iktórywydajesię,żenawetwmyślizało-
żyćniemożna,iżjestsakramentemjednoznaczniezpozostałymi.leczczy
naszpoglądjestprawdziwy,czybłędny,niezastanawiamsię;jeśliluteranie
otymrodzajumałżeństwchcielibyrozprawiać,niechwiedzą,żewkroczyli
wroztrząsaniaSzkoły.

Katolikniemusiodpowiadaćnaichuzasadnienia.Gdybyjednakuzasad-
niali,żemałżeństwozeświętymiobrzędami,zeświętąmaterią,zeświętą
formą,przezświętegoszafarzaudzielane,jakwrzymskimKościelezawsze,
ażodapostołówbyłoudzielane,gdyby,powiadam,uzasadniali,żeniejest
sakramentemKościoła,wtedyniechkatolikodpowieufnie,bronigorąco,wal-
czybezpiecznie.Będziebowiemmógłkażdemupytającemupodaćstosowne
podstawytejnauki,którajestwKościelemocna,wieczystaitrwała.Będzie
mógłwiaręnasząłagodniewpajaćwiernym,apoważniebronićodprześla-
dowanianiewiernych.

Dotejrozprawyzluteranamiprzystąpiłbymterazochoczymduchem,gdyby
założenietejksięgitocierpiało.Widzęzaś,żeodchyliłemsiębardziej,niż
wymagałazasadaprzedłożonegouzasadnienia.Jeżelijednaknależynazwać
odchyleniem,gdzieto,conaobiestronytakprawdopodobniemożebyćroztrzą-
sane,usiłujemyodnieśćniedowiarykatolickiej,leczdopoglądówSzkoły.

alesprawatamogłabyćmniejlicznymisłowamidopowiedziana.zaiste
mogła,lecztrudno,bynakażdymmiejscusłowarzeczomjakbyrówneiod-
mierzoneodpowiadały.ichciałosięwreszciejaknajliczniejszymiuzasadnie-
niamidopowiedzieć,żebezsługiKościołaniemasakramentumałżeństwa,
bystądbyłowidoczne,żetozagadnieniewżadensposóbniedotyczywiary,
conadrugimmiejscuobiecałem.

zauważterazczytelniku,gdykończymyto,cobyłoostatnie:niewszyscy,
powiadam,TeologowieSzkołyzgodzilisięnatozdanie,jakwuzasadnieniu
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ujęto.nawetwielupoważnychautorówmyślirazemznami.otóżnajpierw
WilhelmParyski,wksiędzeDe sa cra men tis, rozprawieoMałżeństwie,roz-
dział9,zagadnienie1,(zobacztakżetegożrozdział1ochrzcie),przeczy,
żemałżeństwojestprawegomianasakramentemiżemamocsakramental-
ną, chyba że zostało uświęcone posługą kapłańską.BoMistrza Sentencji
[486] iDurandanieprzytaczam,którzyogólnieuważają,żemałżeństwonie
udzielałaski.onizaisteniezbłądzilibywtymmiejscu,gdybyogólnypogląd,
umieszczonynakońcu,przeznichostroniebyłganiony.

równieżojcowiesynoduwKoloniiotwarciespierająsię,żetajnemałżeń-
stwojestwłaściwymsakramentem,icisamitakżejasnotwierdzą,żeinnejest
słowo, którym zawiera się małżeństwo, inne, które sprawuje sakrament
małżeństwa.iniewystarcządosakramentutesłowa,którymiwyrażasięwza-
jemnązgodę.leczwymaganejestinnesłowo,które,jakwpozostałychsakra-
mentach,dochodzącdotworzywa,czynisakrament.Jestonozaistesłowem
wiary,aniesłowemnatury.

Trudnoichzdaniawtymrzeczywiścienieuznać.Wtymnieuznaję,żetego
słowa,wktórymzawierasięformasakramentu,nietamszukają,skądzawsze
katolikomszukaćnależało.Bojakimiobrzędamiijakimizgołasłowaminale-
żysprawowaćsakramentyKościoła,nieskądinądprawdziwiej,bezpieczniej,
trwalejszukaćmożna,niżzwieczystegozwyczajuKościołarzymskiego.ale
rozprawyotymnietujestmiejsce.nainnymmożedogodniejrozwiniemy
własnąmaterięiformętegosakramentu.Terazdotego,cozamierzyliśmy.

nietylkoci,którychwymieniliśmy,zgadzająsięznaszymzdaniem,lecz
PiotrPaludanus,In IV Sen ten tia rum, dystynkcja5,zagadnienie2,nieroztrop-
niedoniegoteżprzystąpił.Bogdymężczyznainiewiastacywilniezawierają,
nawetjeżelisągrzesznikami,inieczyniąpokuty,niewierzy,iżwinnisąoni
świętokradztwa.Tocowżadensposóbniebyłobyprawdopodobne,gdybytego
rodzaju małżeństwo było prawdziwym sakramentem Kościoła. Wszyscy
mianowiciebezsporniesąświętokradcami,którzypogrzechuśmiertelnym
bezchrystusowejpokutyprzyjmująsakramenty.

ŚwiętyzaśTomaszchociażwdziełachszedłniemalzaogólnymipoglą-
dami,leczzmuszonywreszcieprzezprawdęirozumpodpisałsiępodnaszym
poglądem.GdybowiemIn IV Sen ten tia rum, dystynkcja1,zagadnienie1,arty-
kuł3,uczył,żesłowakoniecznesąwkażdymsakramencie,wpiątymuzasad-
nieniunatarłnatowtensposób.Pokutaimałżeństwosąsakramentami:lecz
doichpełninienależąjakieśsłowa,itd.natouzasadnienieodpowiadaon
mianowicie,żemałżeństwozgodniez tym, iż jestobowiązkiem,apokuta
zgodnieztym,żejestcnotą,[487] niemająjakiejśformysłownej.leczzgod-
nieztym,iżjednoidrugiejestsakramentem,polegającymnaudzielaniusług
Kościoła,jednoidrugiemajakieśsłowa.DotądŚwiętyTomasz.

awczwartejksiędzeCon tra gen tes, rozdział78nieinaczejuczy,żezaślu-
binysąsakramentem,jaktylkowtensposób,którymówiliśmy,żeprzezsługi
Kościołaludowijestudzielane.co,powiada,przezsługiKościołaludowijest
udzielane,nazywasięsakramentami.Małżeństwowięcnailepoleganapołą-
czeniumężczyznyiniewiasty,zamierzającymzrodzićiwychowaćpotomstwo
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nachwałęBoga,jestsakramentemKościoła.Dlategoijakieśbłogosławień-
stwoślubującychjestprzezsługiKościołastosowane.Toon.

awkońcutakwyjawionezostało,żewpamięciojcówmałżeństwojest
właściwiesakramentem,jeślizachodziposługakapłana.TakpodajeKalikst
wEpi sto la ad omnes Gal lia rum epi sco pos (cic,De cre tum, częśćdruga,cau-
sa3,zagadnienie4,rozdział4:Con san gu ine orum; a.friedberg1[1955]512).
Takcyrycjusz:Ad Cu me rium Tar ra co nen sem epi sco pum, rozdział 4.Tak
Mikołaj(cic,De cre tum, częśćdruga,causa)31,zagadnienie2,rozdział(4):
Lo tha rius; (a. friedberg 1[1955]1114).Tak podali: hormizdas, ewaryst,
izydor,którychprzytaczaGracjan(cic,De cre tum, częśćdruga,)causa30,
zagadnienie5;(a.friedberg1[1955]1104-1108).TakczwartysynodKarta-
giński,rozdział13,przytoczony(cic,De cre tum, częśćdruga,)causa30,
zagadnienie5,rozdział5:Spon sus; (a.friedberg1[1955]1105-1106).Tak
Sobórlyoński,przytoczony(cic,De cre tum, częśćdruga) causa35,zagad-
nienie3,rozdział(19):Nul li; (a.friedberg1[1955]1268).TakSobórlaterań-
ski(cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgapiąta:)De si mo nia, rozdział(9):Qu um
in ec c le siae cor po re; (a.friedberg2(1955)751).TakSobórKonstancjański
zaMarcinaV,podkoniecSoboru.TakKlemensV,(cic,Cle men ti nae, księga
piąta: tytuł siódmy:)De pri vi le giis, (rozdział 1:)Re li gio si; (a. friedberg
2[1955]1186-1187).TakambrożywpierwszejksiędzeEpi sto lae, listpierw-
szy:Ad Vi gi lium. ichświadectwaniniedopisuję,aninierozważam,ponie-
waż,jakpowiedziałem,rozprawanależydoinnegomiejscaiczasu.

zpewnościąewaryst,(wpierwszymliścieswoichdekretów),małżeństwo
tajne, zawarte bez kapłana, niemożliwe by uznał za sakramentKościoła:
nazywajepożyciemcudzołożnym.Dodajdotego,żepodnaszympoglądem
podpisująsięprawiewszyscyprawoznawcy.Ponieważoniprzeczą,żemał-
żeństwoudzielałaski,bezwątpieniapojmująjeoumowiecywilnej,którą
nazywają sakramentemw szerszym słowa znaczeniu. lecz gdy dochodzi
szafarstwokapłana,prawoznawcyjasnoprzekazują,żeprzezczynkapłana
uświęcającegomałżeństwo,łaskajestudzielana.Dlategoniewolnozanie
przyjmowaćpieniędzy,ponieważjestsakramentemkościelnym.Gdzieprawo-
znawcy bardziej prawdopodobnie, jakmyślę, mówią aniżeli Teologowie.
[488] choćjednakznalezienizostaliTeologowie,zaistenawetuczeniipo-
ważni,którymniepodobasiętoogólnezdaniepozostałych.

zaktóre,jeślijacyśnadalprzeciwkonambystali,niemajązaraznaszych
twierdzeńpotępiać,leczjakimśstosownymuzasadnieniemodeprzeć.Jabowiem,
chociażniejestemtym,ktonigdyniczegobłędnegoniepotwierdził,jednak
tegocoroztrząsam,bezczelnienieprzesądzam,aninieprzywołujęprzedmój
sąd,leczpopieramalboświadectwamiświętych,alborozumowaniempraw-
dopodobnymistosownym.Taksłusznieizasłużeniemogędomagaćsięod
uczonychmężów,bysądziliomnietylkoporozeznaniusprawy.ajeślipouczą
mnie,żeprzezrozumowania,którymisiękieruję,mambłędnezdanie,przyj-
męjaknajwdzięczniej.Byzaśbezuzasadnieńktośsamymtwierdzeniemmnie
pokonał,zpewnością trudnostaćsięmoże.leczopowadzeSzkołydość
zostałopowiedziane.
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RozdziałVI,

Opowadzebiegłychprawapapieskiego.

i tazaisteksięgamogłabyćjużzakończona,gdybyzTeologiąniełączyłasię
biegłośćprawapapieskiego,astądnależałorozwinąć,ilepowagategorodzaju

biegłychdajeTeologowiwdowodzeniu.
Sąbowiemjacyś,takbardzonauczonychwtejdziedziniezawzięci,żeuwa-

żająichpowagęzacałkiemodległąodużyciaprzezTeologię.Myzaśkrótko
okażemyjakbardzocennawinnabyćdlaTeologapowagategorodzajuna-
uczycieli,biorączapoczątek,żeTeologom,którzynieznająkanonówpapie-
ży,bardzowielebrakujetego,cokoniecznenapożytekTeologii.

najpierwbowiem,jeśliTeologomnieobcejestduszpasterstwo,alerząd
duszjestraczej jakbyichwłaściwymzadaniem,bezwątpieniaznajomość
prawakanonicznegojestimkonieczna.Jakbowiemnienależywybieraćna
opata,jaktylkotego,ktoprzedtembyłodpowiedniowychowanywregule,tak
itroskaosterowanieKościołemniepowinnabyćpowierzonatemu,ktonie
znaprawidełKościoła.

Teologprzeto,którymabyćbiskupem,alboproboszczem,jeżeliwcześniej
niewyuczyłsiękanonów,którymiwiernipowinnibyćwychowywaniwreli-
giichrześcijańskiejiobrzędachKościoła,niebędziezaistemiałdokierowania
tąrzeczą[489] pospolitą,pracowniTeologiidostateczniewyposażonej.astąd
pochodzitozcelestyna,leona,augustyna,SiódmegoSoboru,SynoduKar-
tagińskiego,czwartegoSynoduToledańskiego,czwartegoSynoduorleań-
skiego,coczęściowoprzytaczaGracjan,(cic,De cre tum, częśćpierwsza,
Dystynkcja38i61;a.friedberg1[1955]140-144,227-233),częściowoBur-
chard(księgadruga,rozdział159).Wtychwszystkichmiejscachtosamozgoła
przepisujesię,toznaczy,żekapłaniwinnibyćbiegliwKanonachkościelnych.
ŻetakżeBiskupompojmowanieprawakanonicznegojestkonieczne,łatwosię
dowodziz(cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgapiąta,tytuł31:)De exces sibus
pra ela to rum, rozdział12:Ac ce den ti bus;(a.friedberg2[1955]840-841), gdzie
Papieżokreśla,żedoBiskupanależyrozpatrywaćsprawymałżeńskie,nakła-
daćlubzdejmowaćpublicznepokuty,udzielaćodpustów.ategowszystkiego
jeśliniebędziewiedział,jakiczyzprawawolno,wżadensposóbniemoże
słusznieczynić.

Wtejsprawieponieważdaleceróżniąsię:innocenty,henrykzSeguzji,
antoninzButrio,Kardynałabbas,orazinniprawoznawcy,(cic,De cre ta les
Gre go rii IX, księgapierwsza,tytuł6:) De elec tio ne, rozdział7:Cum in cunctis:
(a.friedberg2[1955]51-52); oraz(tamże,tytuł9:) De re nun tia tio ne, wroz-
dziale10:Ni si cum pri dem. (a.friedberg2[1955]107-112) i(tamże,księga
czwarta,tytuł14:De con san gu ini ta te et af fi ni ta te,wrozdziale1:Ex li te ris
tuis; a.friedberg2[1955]700-701).równieżGracjan(cic,De cre tum, część
pierwsza,)Dystynkcja23;(a.friedberg1[1955]76-87). cosmusw:Prag ma -
ti ca sanc tio Gal li ca na, tytuł:De col la tio ne, §Ta li ter. Janzanagni (cic,
Decre ta les Gre go rii IX, księgapiąta,tytuł5: De ma gi stris,) wrozdziale4:
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Qu ia non nul lis; (a.friedberg 2[1955]770). augustynzankonywksiędze:
De po te sta te ec c le sia sti ca, zagadnienie108,artykuł3.antoninzflorencji,
częśćtrzecia,tytuł5,rozdział2;mytuniczegoniedodamy.

Uzasadnimytylko,żeznajomośćprawakanonicznegojestTeologowijak
najbardziejkonieczna.chociażbowiemwłaściwączynnościąTeologajest
zachęcaniewiernychw zdrowej nauce, i dlatego ciTeologowie zwani są
mistrzamidusz,doktorKościołanietylkoprawBożych,lecztakżekościel-
nychpowinienludnauczać,niedorzeczneprzetojestusuwaćzurzęduTeolo-
gakarnośćkanonów.BochociażwPiśmieŚwiętymprzykazaniażyciasąpo
większejczęściprzekazane,jednakjakKardynałTorquemadapouczawewstę-
piedoDe kre tu, naukaobyczajówwszczególności,zgodniezpojedynczymi
stopniamiistanamiurzędówKościoła,bezznajomościprawakościelnegonie
istnieje.amowyobyczajoweniemogąbyćpełne,jeżelisąrodzajowe,anie
gatunkowe,jaknapominaarystoteleswswoichEty kach. Dlazwieńczeniawięc
kościelnejnaukiTeologpowinienzaistewyuczyćsięświętychprawKościoła.

Potwierdzazaś to jaknajbardziejSobórlaterańskiza innocentego iii,
(cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgapiąta,tytuł5: De Ma gi stris, rozdział4:
[490] Qu ia non nul lis; (a.friedberg 2[1955]770). nakazujebowiem,żeby
teologustanowionywKościeleKatedralnymdlanauczania,uczyłkapłanów
oPiśmieŚwiętym,iwtymprzedewszystkimkształcił,cowiadomo,iżdo
duszpasterstwanależy.awkanonach jestwielepouczeń,którewiadomo,
żedoduszpasterstwanależą:przetokanonówteologniemożenieznać.

PrócztegoWszel kie pi smo od Bo ga na tchnio ne, po ży tecz ne jest do na ucza -
nia, prze ko ny wa nia, do po pra wia nia, ... Aby czło wiek Bo ży był do sko na ły, 
do wszel kiej do brej spra wy wy ćwi czo ny (2Tm3,16).akanonykościelne
wydanesąznatchnieniaDuchaŚwiętego,jakmówiDamazy,(cic,De cre tum,
częśćdruga,)causa25,zagadnieniepierwsze,rozdział5:Vio la to res; (a.fried-
berg1[1955]1008).

PozatymTeologowieprzezPapieżaibiskupówprzybieranisąjakopomoc-
nicyiwspółsłudzynietylkowurzędziegłoszenia,lecztakżewsłuchaniu
spowiedziinakładaniupokutorazinnychtegorodzaju,conależydozbawie-
niaduszyjakpouczanijesteśmyzarównoz(cic,De cre ta les Gre go rii IX,
księga pierwsza, tytuł 31:) De of fi cio iu di cis or di na rii, rozdział 15: In ter 
ca ete ra; (a.friedberg2[1955]192), jakteżzdoświadczeniarzeczy.

Spowiedzizaśsłuchaćipokutynakładaćbezznajomościprawaniktnie
może.cobowiemmówiKajetan,(wSum ma ver bo rum con fes so ri ne ces saria),
penitentówwklątwach,suspensach,nieprawidłowościachiinnychkarachtego
rodzaju,trzebaodsyłaćdoprawoznawców,bysamspowiednikniebyłprze-
ciążonybrzemienieminnegouprawnienia;samniewiem,wjakisposóbstać
bytosięmogłobezwielkichtrudności.

Bonajpierwwkaryprawapopadajączasemniewiasty,którymzachodzić
dodomówprawoznawcówpoleksumieniabędzieniedopomyślenia,ana
pewnoniezgodnezgodnościąniewieścią.następnieteż,skoroprawoznawcy
iwiedzę i słowazwykliwynajmować,do sakramentu spowiedziprzystęp
będzietylkopodaniupieniędzy.Dodaj,żeludzienawetkapłanowiwstydzą
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sięodkryćswegrzechy.ajeżelijeszczedoprawoznawcówzostanąodesłani,
brzemiętegosakramentustaniesięcięższe,niżbymogłobyćudźwignięte
przezprostaków.

leczpocojadalejwyliczamtrudności,wktóremusząwpadaćspowied-
nicy,atymbardziejpenitenci,jeślisamispowiednicykanonównieznają?
Ponieważsąonebardziejoczywiste,niżwinniśmyukazywać.Przyznaćwięc
trzeba,żeprawoznawstwo[491] teologombardzosięprzyda.

inietrzebawyszukiwaćbardzodługichuzasadnień,skorosamiwszędzie
widzimy,jakwielkąilościąkanonównapchanesątomyteologów,tychzwłasz-
cza,którzynapisalizarysyzagadnień,którezwykliśmyzwaćsumami.Gdzie
jakwieleprawokanonicznedajeteologii,sędziamimogąbyćonisami,ponie-
ważchoćsłynąwybitnąwiedzą,czytająikochajątestreszczenia.leczisama
sumaKajetana,jeżeliodejmieszwielośćtego,cozawierazprawakanonicz-
nego,powielkiejczęściznajdziesięniedoskonała.

Prócztego,ponieważdoteologażadnesprawyniesączęściejodnoszone,
niżmałżeństwa,jeślinieodpowie,będzieuznanyzanieuka,jeżeliodpowie
wbrew prawoznawstwu, będzie nieroztropny, bym nie rzekł bezwstydny.
Bo,jakprzekazujealeksander,sprawymałżeństwaniepowinnybyćopraco-
wywaneprzezbylekogo,leczprzezmężówprzezornych,którzyznająposta-
nowieniakanonów.

Dotegowierzysię,iżdekretyPapieżywypłynęłyzprawaBożego,tojest
zksiągobuTestamentów.SkorowięcTeologiaztychsamychźródełwypro-
wadzaswojestrumyki,niewłaściwiepostąpiteolog,jeśliniebędziekorzystał
zdziełPapieży,ponieważuprosiwszyradęwieluwybitnych,takżeznatchnie-
niaDuchaŚwiętego,ułożylije,czytodlaWiary,czydlaobyczajówwiernych,
orazkościelnychobrzędówiceremonii.

Takżewydziałteologicznyniejesttegorodzaju,bytylkoduchemrzeczroz-
patrywał,leczcośrównieżusiłujeiczyni.Jestbowiem,bymsłówSzkołyużył,
częściowospekulatywny,częściowopraktyczny,jakdowodziŚwiętyTomasz.
anaukaprawakanonicznegojestjakąśTeologiąpraktyczną,jakuczyalwar
Pelagiusz,zarównoponieważcelemtegowydziałujestkierowaćduszeprzez
kanoniczneprawadozbawieniawiecznego,jakrównież,ponieważwsamym
tomieDekretałówzawartychjestwieleprzypadkówiartykułów,pożytecznych
ikoniecznych,takwporadachduszinaforumpokuty,jakwzarządzaniu
ikierowaniukościołamiorazrzeczamikościelnymi.

Księgatamówibowiem[492] ochrzcie,oświętymnamaszczeniu,oodpra-
wianiumszy,oMałżeństwie,oświęceniachiinnychsakramentach,ostanie
Mniszym,ouczciwościduchownych,oślubie,oprzysiędze,orazinnychtego
rodzaju;oświętokupstwie,okrzywoprzysięstwie,olichwie,okradzieżach
itegorodzajuprzestępstwach;onieprawidłowości,suspensie,klątwie,inter-
dykcie,ipodobnychkarach.Tegowszystkiegojeżeliteologbynieznał,nie
tylkobędzieniedouczony,jakmówiinnocenty(cic,De cre ta les Gre go rii IX,
księga trzecia, tytuł 34:) De vo to, rozdział 9: Ex mul ta; (a. friedberg
2[1955]594-595), leczwwielusprawach,którezwłaszczadotycząpostępo-
waniaiobyczajówchrześcijańskich,będzieomamiony.
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iobyteologowie,którzycałkowicienieznająprawakanonicznego,albo
powstrzymalisięodrozstrzyganiaprzypadkówsumienia,bygłupiniestalisię
pośmiewiskiem,gdyczasemjaknauczycieleodpowiadająto,czegonigdyjako
uczniowiesięnieuczyli;albonapewnobyliobdarzeniskromnością,ipora-
dzilisięprawników,anieodpowiadalizgadującwłaściweznaczenie.

ajeślichcielibyśmypouczyćwilebłędówniektórzyteologowiepopadli
zpowodunieznajomościprawaPapieskiego,byłobytobardzowprawdzie
łatwe,gdybyniebyłozadługie,amowanaszagdzieindziejniepodążała.

Myślmywięc,tocozostałostwierdzone,żenaukaprawakanonicznegojest
teologowibardzokonieczna,zwłaszczadlatego,iżpowagaPapieżaorazSobo-
rów,którawtychtomachnaukijestzawarta,dostarczateologomuzasadnień
właściwych wydziałowi teologicznemu, jak szeroko w dwu poprzednich
księgachzostałoudowodnione.

RozdziałVII.

[Jakiużytekprawakanonicznegonawydzialeteologicznym]

leczzakładającto,jeszczeniewidaćnajakiużytektłumaczeiprofesoro-
wieprawamoglibysłużyćteologomrozprawiającym:jakieuzasadnienia,

ijakaichpowagasłużyłabyrozprawomteologicznym.Ponieważnikttego
nawetlekkoniedotknął,powiemja,jakbędęmógł,możezgrzebnie,lecztak
byrzeczmogłabyćpojęta.

Tomy prawa papieskiego obracają się wokół rzeczy wielu rodzajów.
najpierwbowiemwyznająirozwijająwiarękatolicką,jak(cic,De cre ta les
Gre go rii IX, księga pierwsza),w tytule pierwszym:De Sum ma Tri ni ta te; 
(a.friedberg2[1955]5-7). następnieokreślająobyczajeireligięchrześci-
jańską,ilemożnaokreślić,albozprawaewangelijnego,albozprzyrodzonej
zasady,jakwidać(cic,De cre ta les Gre go rii IX, wtytułach:(19księgipiątej)
De usu ris, (24księgidrugiej)De iu re iu ran do, (19księgiczwartej) De di vor -
tiis, (3księgipiątej) De sy mo nia. (a.friedberg2[1955]811-816,359-374,
720-725,749-768).rozprawiająpozatymrównieżoobyczajachkościelnych
ioreligijnych[493] obrzędachorazobowiązkachsługKościoła,naileto
wszystkokierowanejestprawaminadanymi.

Bochętnieposługujemysięsłowemscholastycznyminielękamysięoceny
gramatyków.Jakmówiarystoteles,najpoważniejszenawetsprawyzniekształ-
canesąniekiedyblaskiemsłówiozdobamiprzesadnejstaranności.itojest
mipowodem,dlaczegoniekiedyużywammowy,jakajestznanawSzkole,
bymjakniektórzyświetniepołaciniemówiący,niezostałprzezteologów
Szkołybardzosłuszniewyśmiany.Ponieważzaświem,żepoważnezdania
wypowiedziane prostackimi słowami obrażają uszy, zwłaszcza bardziej
wymagających,zwykłemstosowaćczystośćmowy,niewstrętnąiniezbyt
wyszukaną,tylkounikającąnieokrzesanegoniedbalstwaniektórych.aledo
rzeczy.
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ludzkiewięcprawaoobrzędachiobyczajachkościelnych,ponieważtak
sięmówi,nazwałemnadanymi.Jestichmnóstwo(cic,De cre ta les Gre go rii
IX, wksiędzetrzeciej,)tytule41:De ce le bra tio ne Mis sa rum, (a.friedberg
2[1955]635-644);(księdzepierwszej,tytule22:) De cle ri cis pe re gri nis, (tamże,
kol. 148-149); (księdze trzeciej, tytule 3: De cle ri cis) co niu ga tis etc., 
(tamże,kol.457-460);rozdziale(księdzepierwszej,tytule14): De aeta te et
qu ali ta te or di nan do rum, (tamże,kol.125-131);(księdzetrzeciej,tytule46:)
De ob se rva tio ne ie iu nio rum, (tamże, kol. 650-651); i krótko w księdze
pierwszejDe cre ta lia (tytuły31-32:) De of fi ciis iu di cum, (tamże,kol.186-194,
194-195);orazwdrugiej(tytule10:)De or di ne iu di cia rio, (tamże,kol.273-
275). nakonieczaśtegorodzajupapieskieprawaprzepisująkarytym,którzy
prawa,alboewangeliczne,alboprzyrodzone,alboteżkościelnezłamali,jak
w(księdzepiątej),tytuł(39:)De excom mu ni ca, (tamże,kol.889-913);(księdze
piątej,tytule17:) De rap to, (tamże,kol.808-810);(księdzepiątej,tytule9:)
De apo sta sia, (tamże,kol.790-792); (księdzepiątej,tytule7) De ha ere ti cis,
(tamże,kol.778-790) zobaczyćmożna.

(Pierw szy wnio sek). Popołożeniuprzetotejpodwaliny,niechbędziepierw-
szywniosek.Wtymconależydowiaryteologniepotrzebujepowagiprawo-
znawców. a raczej wykład tych tytułów, które postanawiają o wierze,
prawoznawcamusiczerpaćodteologów.Uzasadnieniezaśjestpodręką.czy
bowiemPapieże,czySobory,określającoś,cowtomyprawajestzbierane,
awydajesiędotyczyćwiary,tozpewnością,jakwinnymjużmiejscurozwi-
nęliśmy,niezwłasnegorozumienia,leczzPismaŚwiętegooraztradycjichry-
stusaiapostołówmusząwnioskować.Skorowięczasady,zktórychPapieże
i Soborywychodzą aby rozstrzygnąć zagadnieniewiary, sąwłaściwe dla
wydziałuTeologicznego, do którego należy poznanie, co przezBoga jest
objawione,coztegowynika,albotemusięsprzeciwia,istotnietaksięskłada,
żewsprawachtegorodzajunienależyżądaćpojmowaniaświętychkanonów
odprawoznawców,leczodteologów.Tocochętnieuznająojcowie,którym
zostałapowierzonaznajomośćwiary.Boniewcześniejkogoś[494] potępiają
zazbrodniębłędnowierstwa,niżteologowieokreślą,żeto,coweszłopodsąd,
jestbłędnowierstwem.

Skorotaktojest,niewidzęzaistedlaczegoobecnieunaswprocesiebada-
niawiary,teologompowierzasięzadaniapoślednie,bymniepowiedziałżad-
ne,prawnikomzaśpierwsze,albonawetwszystkie.Skorogłównymwtym
procesiezadaniemjestustalić,cotojestbłędnowierstwo,coczynibłędnowier-
cą,coutrzymujewiara,conaodwrótsprzeciwiasięwierze,ileijakdalece
sprzeciwiasięzdrowejikatolickiejnauceto,cotwierdzioskarżony;zaistedo
orzeczeniakarnaoskarżonych,cojestdalsze,postanowienizostaliwrzeczy-
pospolitejsędziowie,dotegozaś,cojestważniejsze,awprocesieowiarę
pierwsze,rzeczpospolitaniemasenatużadnychteologów,zaktórychsądem
owinie,postępowalibyprawnicy,gdyokarachorzekają.

niechchrystussprawi,jegotosprawa,bychrześcijańscywładcy,którzy
temuzadaniu,zawierającemuwiaręireligię,zwykliochoczosprzyjać,rzecz
razzaczętą,dokończyliidonajważniejszegotrybunałudołączyliteologów
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najbardziej doświadczonych, najbardziej powiadam doświadczonych, dla
niezależnegokierowaniatymBożymprocesem.Jeżelibowiemtozostanie
daneKościołowi, niczego nie brakniew tym najświętszym i najkoniecz-
niejszymurzędzieinkwizycji.leczopierwszymwnioskudosyć.idźmyjuż
dopozostałych.

Dru gi wnio sek. Wtymteż,conależydoobyczajów,oilealboprawoewan-
geliczne,alborozumowaniefilozofiioczymśtakimprzepisuje,powagarad-
cówprawnychmało,albozapewnenicniemożewnieśćteologowi.raczej
prawidłoweizdrowepoznanietychrzeczyprawoznawcyodteologówzapo-
życzą.JakbowiemMuzykbierzepodstawęswychwnioskówodarytmetyka,
ponieważ tewnioski pochodzą z zasadarytmetyki, tak chociaż dogmaty
oobyczajach,któreprawoPapieżywysnuwaalbozewangelii,albozfilozo-
fii,teologzaisteuznazawziętezwłasnychpodstaw,ibardziejprawidłowo
zarównopojmie,jakwyjaśni.Stądłatwejestprzypuszczenie,żeniektórzy
prawoznawcysąwnajwyższymbłędzie iwielkiejnieznajomościprawdy,
gdytwierdzą,żewsprawielichwy,świętokupstwaiinnychtegorodzaju,w
[495] którychchodziogrzechśmiertelny,należysięzwracaćraczejdopra-
woznawcówniżdoteologów.

Wtymbłędziebyli:ancharanuswdyspuciektórejpoczątekbrzmi:An tiqu is
et mo der nis tem po ri bus> orazJanzanagnido(cic,De cre ta les Gre go rii IX,
księgapiąta,tytuł19:) De usu ris, rozdział6: In ci vi ta te, (a.friedberg2[1955]
813). ialeksanderwpierwszejradzie.ialwarPelagiuszwksiędzedrugiej,
artykuł20.iJanzSeguzjido(cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgapierwsza,
tytuł14:)De aeta te et qu ali ta te or di nan do rum, rozdziałprzedostatni (14).
ichjednakodeprzećniejesttrudno.Skorobowiemteologowiwłaściwajest
znajomośćPismaŚwiętego, cokolwiekoobyczajachalbowŚwiętychPismach
jestzawarte,alboznichprzezpewnyzwiązekwynika,gdziekolwiekteolog
znajdzie,uznazawłasne,prawoznawcazaśzapożyczyjakoobce.

aznówgdyteologowiemajązasadyfilozofii,jakożedługoiszerokoroz-
prawiająocnotachiwadach,ocelużycialudzkiego,oczynnościach,którymi
dotegocelusiędochodzi,irzuciwszypodwalinytychrzeczy,wznosząbudy-
nekobyczajów,zpewnościącowobyczajachprzepisujesięzprzyrodzonych
zasad, ustalonych rozumem, to teolog przyjmuje sobie niejako prawem
własnym,aprawoznawcomprzekazujewyłożoneirozwinięte.

Trze ci wnio sek. Wtrzecimwięcrodzajurzeczy,gdziemianowicieoobycza-
jachKościołaiprzepisachreligiistanowisięwyłączniepapieskimiprawami,
wtymteżostatnim,gdziewyznaczanesąprawnekary,ogólnajednomyślność
wszystkichprawoznawcówizgodnezdanie,powinnopowodowaćwielkieza-
ufanieteologa,jeżelikiedyśzdarzysiępytanieorzeczytegorodzaju.Jakgdy
naprzykładpopadniewwątpliwość,czytenlubinnyczłowiekjestalbonie-
prawidłowy,albowyklęty,albopodlegainterdyktowilubsuspensie.również
czydelegatmożesubdelegować,czybiskupwtymlubowymmożedyspen-
sować;niechwolnobędzieposłużyćsięsłowamiSzkoły:czypasterzKościo-
ła został prawidłowo wybrany, czy sędzia kościelny sprawę w sądzie
sprawiedliwiezawyrokował.Wtychiinnychsześciusettegorodzajuteolog
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byłbynajzuchwalszy,jeśliosądzałbyto,czegoniezna;bardzozuchwały,jeśli
pozasięgnięciuradyprawoznawców,oprzesiępowadzewszystkich.

Bo,jakzresztąwielerazypowiedzieliśmy,biegłośćczegośnieinnympew-
niejilepiejsięzdarza,niżludziomtegodoświadczonym.itakdowszystkich
bardzouczonychtrzebamiećzaufaniewichsztuce.Prawawięcpapieskiego
[496] biegłym,wtymcojestwłasnetegowydziałuniewierzyć,będziezaiste
lekkomyślne.

WreszciewtłumaczeniutegorodzajukanonówsędziowieirządcyKościo-
łaprzyjmująjednomyślnezdanieprawoznawców.Ktobowiemwczynnościach
lubsądachkościelnychkierowałbysięswojąmyślą,anieogólnąwszystkich
prawoznawców, Kościół poskromiłby go swym sądem. (cic, De cre ta les
Grego rii IX, księgapierwsza,tytuł2:De con sti tu tio ni bus, rozdział1:Ca nonum
sta tu ta; a.friedberg2[1955]7).TakKościółzatwierdzajączwyczajsędziów,
zdajesięrównieżzatwierdzaćichpojmowanie,zaktórymoniwpostępują
wkierowaniuKościołem.

inieobcejestprawdziwemuprzypuszczeniu,żePantakżeprzyprawo-
znawcachjestwjakiśsposóbobecnywtłumaczeniuprawkościelnych.Skoro
bowiemświętekanonywydanezostałyzpodnietyDuchaŚwiętegonapoży-
tekKościoła,jakokreślaPapieżDamazy,właściwejest,byKościółktóremu
tekanonysąkonieczne,abyutrzymaćsięwreligiiiobyczajachkościelnych,
przyjąłodBogazdrowychtłumaczytychprawiprzepisów,którymimabyć
zarządzany.Małobybowiempomogłomiećmartweprawaspisanenaperga-
minach,gdybyrzeczpospolitachrześcijańskaniemiałażywychtłumaczy,
którzydochodzilibydopoprawnegotychprawznaczenia.

Bógprzeto,ponieważniezawodziwkoniecznych,wylałDuchaPrawdy
nietylkonateologów,leczinabiegłychprawaPapieskiego.Dlategozezgod-
negozdaniawszystkichteologmożeczerpaćbardzoprawdopodobneuzasad-
nieniedorozstrzyganiatychzagadnień,którezrodząsięwokółtychdwóch
rodzajówspraw,będącychnaostatnimmiejscu.

zrodzisięzaśichwoburodzajachbardzowiele,którychokreślenianie
wolnoteologomnieznać,tymzwłaszczanajbardziej,którzysłuchająspowie-
dzi albo ludzi świeckich, albo duchownych, albo teżwykładająTeologię
wakademiach.cibowiem,ponieważzawielespraw,któreodprawazależą,
dźwigająwielkiobowiązekodpowiedzialności,jeżelizlekceważąodpowiedzi,
albopostanowieniaprawoznawców,czasemniebezpiecznieiohydniezbłą-
dzą.cozaśzmężamibiegłymi,każdymwjegosztuce,omawiają,toalbo
znajmniejszymbłędem,albozpewnościązżadnymniebezpieczeństwem
odpowiedzą.

iosiódmymzaisteźródlewydajemisię,żedosyćpowiedziałem.

Ósmej Księ gi ko niec.
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[497] O Ósmym ŹRÓ DLE,
KTÓrezaWieraUzaSaDnienia

PrzyroDzoneGorozUMU

Księ ga dzie wią ta
RozdziałI,

[pierwszybłąd,któregowkorzystaniuztegoźródłanależyunikać:
abywdziedzinieteologicznejniedawanoprzyrodzonemurozumowi

więcejniżjestwłaściwe]

następujebymuczył,którychuzasadnieńdostarcza teologowiprzyro-
dzonyrozum,coobiecałemuczynićwźródleósmym.zrobiętozaś,na

ilerzeczsamapozwoli,najkrócej.Źródłobowiemszerokostoiotworem,
achociażniejestdlateologiiwłasne,leczobce,wielkiejednakjestizarów-
noprzezrodzinęŚwiętegoTomasza,jakprzezpozostałychscholastykówbar-
dzowydajnierozpracowane.nieżejakiśteologSzkołyjeszczeomocylub
korzyścitegoźródłarozprawia,leczżewszyscydoSzkołychrześcijańskiej
albofilozofięipozostałenaukizrodzonezprzyrodzonegorozumuwprowa-
dzili,albowprowadzoneprzezinnychzpewnościąwydoskonalili,każdydla
swojegowydziału, lecz, że tak powiem,w stadzie teologów, bezspornie
górujeŚwiętyTomasz.

najpierwjednakwrozpracowaniutegoźródłamusimyuniknąćdwóchprze-
ciwnychbłędów.Pierwszyjesttych,którzytakbardzooddalisięuzasadnie-
niomwyprowadzanymprzezrozum,czyrozprawiajączypiszą,żewydajesię,
iżPismaŚwiętegoiksiągświętychojcównawetnieczytali.Bardzopodobni
sądotych,którychwspominaeuzebiuszwostatnimrozdzialepiątejksięgi
Histo ria ec c le sia sti ca, wtakwielkągłupotęupadłych,żejeżeliktośzamierzył
rozmowęoPismachŚwiętych,oniwbrewtemupytali,czytarozmowa,októrą
chodzi,stanowiłącznyczyrozdzielnyrodzajsylogizmu.onichznowueuze-
biuszpowiada:Po rzu ca jąc Świę te Pi sma Bo ga, opra co wu ją geo me trię, i ci,
któ rzy są praw dzi wie z zie mi, o zie mi [498] mó wią: a stąd te go, któ ry jest 
z góry i z nie ba przy szedł, nie zna ją. W koń cu Eu kli des u nich jak naj bar dziej
ma zna cze nie w na ukach geo me trii. Lecz i Ary sto te les i Teo frast u nich są 
w po dzi wie. Ga len zaś ta kże przez wie lu z nich jest uwiel bia ny.

abyłoongiśwKościelewielu,którzyprzedkładającrozumnadpowagę,
rzeczteologicznązałatwialisylogizmami.augustynwEpi sto la ad Dio sco -
rum, numer56,równieżBernardwEpi sto la 189, sąbardzoszczodrymiświad-
kami.Wtymzaświekubyłonawetnaakademiachwielu,którzykażdąniemal
dysputęteologicznąspędzalinasofistycznychiniedorzecznychrozumowa-
niach,obyśmytegosaminiedoświadczyli.zrobiłzaśdiabeł,czegobezłeznie
mogęmówić,żewczasiegdytrzebabyłoprzeciwkowkraczającymzGerma-
niibłędnowierstwom,byteologowieSzkołyuzbrojenibyliwnajlepsząbroń,



oniżadnejzgołaniemieli,jaktylkodługietrzciny,mianowiciedziecinnąbroń
chłopców.Takprzezwiększośćzostaliwyśmiani,isłuszniewyśmiani,ponie-
ważniemieliżadnegorzetelnegowygląduprawdziwejteologii,posługiwali
sięcieniami;zatymisamyminiechbyposzli.Wyrwanisąbowiemzpodstaw
PismaŚwiętego,któregonawetcieniniedostąpili.Przetoludzie,będącytak
zwanymimistrzamiteologii,walczyliwprawdziezwrogamiKościoła,lecz
jednakbardzonieszczęśliwie.

Źlebowiemrzeczsięma,gdyto,copowinnobyćwykonanezdolnościami
inauką,podejmująmężowie,którzyzdolnościąniewieleznacząiniesąbardzo
uczeni.Błądzilionizaśodpoczątkuswychstudiów.Gdybowiemzdolności
swych,którewygładzająjęzyk,dziwnymsposobemzaniedbali,zarównozbyt
długościerającsięwsofistycznejsztuce,jakwreszcieprzystąpiwszydoteo-
logii,poszliniezateologią,leczzaoparemteologii.

Jeżelizaśtrzebaganićtych,którzyzbłądziliprzezniewiedzę,conależy
myślećotych,którzypopadliwbłąddobrowolnieiświadomie?Bogdyrzecz
straconąiupadłąpowinniprzywrócićswąpowagą,jakmówiąsłużącczaso-
wi,nietylkonieobalilisofizmatów,lecznawetjepomnożyli.Temianowicie
zarównozfilozofii,jakbardziejjeszczezteologiinależyusunąć,oraztęsztu-
kęobojętnegogwarzenia,która[499] chcezaistewyglądać,żejestdialekty-
ką,leczjestwobecniejbardzoobcaidaleka.Dialektykabowiempolegana
biegłościiwprawie:dzielenia,określania,uzasadniania,coteologowijestbar-
dzopotrzebne,sofistykazaśnicniema,jaktylkopustegwarzenia,zktórych
brakowocuwteologii.niemożnanawetznaleźćwiększejzgubyteologii,niż
udawanieteologiiwszumowiniesofizmatów.Stądrodząsięteniedorzeczno-
ści,żeteologowiewydająsięsofistami.ajeżelikomuśtosprawiaprzyjem-
ność,bymzgołaniewydałsięwypowiadaćwojnysofizmatom,którychteż
możejestjakaśmiara,niepojmujęjakipowódmielibyludzieuczeni,bypod
mianemdialektykiwnosilidoSzkoły:wy kła dal ne, po win ne, nie roz wią zal ne,
od wra cal ne, ostosowaniudialektykiżadnegonawetniemówilisłowa.czyż
toniejestdobredladzieci?niechbędzie!Bomyteżkiedyśbyliśmysofistami;
lecz,błagam,niechbędąuważanezaprzydatnejakoćwiczeniadladzieci,
anieuzbrojeniemężów.anawetsamedzieciniechwiedzą,żezabawawsofi-
zmatypowinnabyćkrótka,awdialektyce trzebaszukać innegopożytku,
jaknajbardziejkoniecznegofilozofiiiteologii.

aletodotąd.Powróćmyjużdozałożenia.
ciwięc,którzydogmatyteologiimierząludzkimiuzasadnieniami,anie

chcą,bypowagaprzewyższyłato,cozrozumuwynika,cinajpierwgubią
wszelkąmocipowagęteologii,anastępniepowodują,żeodartazpowagiteo-
logianietylkojestwzgardzona,leczteologiąnawetniejest.Jeżelibowiem
teologiajestprawdziwaiprawomocna,musipochodzićzwiary,gdzieznaj-
dująsięwłaściwepodstawytejdziedziny,jaknapoczątkuniniejszegodzieła
ustaliliśmy.całazaświarazawartajestwpowadzePismiKościoła.Dlatego
zawystarczającosprawdzonemiećmożemy,jakźlemogąorzeczyteologicz-
nejpisać,alborozprawiaćci,którzyKsięgiŚwięte,tradycjeapostołów,do-
gmatySoborów,dekretyprawaPapieskiego,naukistarożytnychświętych,albo
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odrzucają,alboichnieznają.Przetorodzajtakzaistemyślącychniechbędzie
gnanyspośród;całybowiemjestniepewnyiniezbożny;tych,którzymyślą,
żestosowniejszedlateologasąteuzasadnienia,którezrozumu,[500] niżte,
którezpowagisąwyprowadzane.zwyżejbowiempowiedzianychrzeczy
wyraźniepojmujesię,zwłaszczagdywypadnierozprawaoBoguitajemni-
cachBożych,żeponaddowodyfilozoficznenależyprzełożyćdowody,które
należądoBoskiejwiary,odktórejdlateologanicniemożebyćważniejsze.
leczlekkomyślnośćtegopierwszegobłędu,ponieważjestłatwouchwytna,
niemusibyćwielomaodpierana.

RozdziałII,

[oceniaskrajnybłądinnych,którzycałkiemstroniąodprzyrodzonych
rozumowań,iprzytaczaichdowody]

odmiennyzaśjestbłądtych,którzywszystkookreślająsamymiświadec-
twamiPismŚwiętych,alboniekiedytakżedawnychpisarzy,stroniącod

uzasadnieńprzyrodzonychnieinaczej,niżgdybybyłyprzeciwneiwrogieteo-
logii.Tenzaśbłądzalecająwielomaświadkami.

Pierw sze uza sad nie nie. JakopierwszyświadekprzytaczanyjestGrzegorz
znazjanzu,Oratio prima in Julianum, gdziemówi,żenaukanaszajestpitagorej-
ska.otóżuPitagorejczykówzgóryprzesądzonapowagatylemogła,żebyławażna
bezuzasadnienia.DrugijesthieronimIn decimum Matthaei caput, gdzieniechce,
bynauczycieleewangeliiopieralisięnapomocyludzkiegorozumowania;po-
nieważono,jakmówi,ga łąź jest i la ska trzci no wa, któ rą gdy tro chę naciśniesz,
łamie się, i przebija rękę opierającego się. aIn Jeremiam, rozdział31,rzecze,
iżświętokradztwemjestdowodzićludzkimpojmowaniemosłowachBoga.

Trzecijestaugustyn,De ac tis cum Fe li ce Ma ni cha eo, księgapierwsza,roz-
dział10.GdybowiemfeliksManichejczykchełpiłsię,żenauczyłswych
uczniówpoczątku,środkaikresu,orazwjakisposób,albodlaczegoświatsię
stał,obiegusłońcaiksiężycaorazoinnychtegorodzajurzeczachfizycznych,
augustynwbrewtemupowiedział,żeDuchPocieszycieltychprawdnieuczy
(Sokrates,Hi sto ria, księgapierwsza,rozdział8).chcebowiemrobićchrze-
ścijan,aniematematyków.Wystarczyzaś,byludzieotychrzeczachnaludz-
kiepotrzebypoznalito,czegonauczylisięwszkole,czylizanimsięnareligię
chrystusa nawrócili. Powiedział: na ludzkie potrzeby. na potrzebę więc
teologiirozumowanieludzkiejnaukinicKatolikowiniepomoże.

Gracjanprzytacza,(cic,De cre tum, częśćpierwsza,)Dystynkcja37,(roz-
dział1i9;a.friedberg1[1955]135,138) dwaświadectwa,jednozambroże-
go,drugiezczwartegoSynoduKartagińskiego,którezdająsięprzekonywać,
żeludzkie[501] nauki,jakoszkodliwe,albozpewnościąjakobezużyteczne,
trzebaodteologiiodpędzać.czwartybowiemSynodKartagińskizakazujebi-
skupom,bynieczytaliksiągpogan.ambrożyzaśmówi,żeastrologiaiinne
tegorodzajunaukinicnieznacządlazbawienia,leczwtrącająwbłąd.również
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epifaniuszwHa ere sis 76, rozprawiającprzeciwaecjuszowipowiada,żeBóg
nieobjawiaojcaiSynaiDuchaŚwiętegotym,którzyonimrozumująsylo-
gizmami.Którzywięcdoteologiiwciągająludzkierozumowania,ciniemogą
byćuczestnikamiBoskiegoobjawienia.

Dru gie uza sad nie nie. nadużywająnietylkoświadectwojców,lecztakże
PismaŚwiętego,napotwierdzenieswojegobłędu.najpierwbowiemprzyta-
czająowoeklezjastesa:Umy śli łem w ser cu swo im szu kać i do wia dy wać się
mą drze o wszyst kim, co się dzie je pod słoń cem. To za ję cie naj gor sze dał Bóg
sy nom czło wie czym, aby się nim tru dzi li. Wi dzia łem wszyst ko, co się dzie je pod
słoń cem, a oto wszyst ko mar ność i utra pie nie du cha (Koh1,13).Takwięc
najgorszymzajęciemjeststudiumludzkiegopiśmiennictwa,jeżelimarności
iutrapieniaduchanienależyzaisteżądaćodteologów.

Trze cie uza sad nie nie. UzasadniająnastępniezKsięgiPrzysłów:Nie słuchaj
chy tro ści nie wie ściej, ka pią cym bo wiem pla strem mio du war gi nie rząd ni cy itd.
(5,3).adalej:Cze mu, sy nu mój, da jesz się uwo dzić ob cej, itd.(5,20).Wyjaśnia-
jązaśtęludzkąmądrość,którażezaistebłędnajest,świadczyapostołwte
słowa:Pa trz cie, by was kto nie oszu kał przez fi lo zo fię i przez zwod ni cze
wymysły (Kol2,8).

Czwar te uza sad nie nie. Dodająowo:Za gu bię mą drość mą drych, a roz trop -
ność roz trop nych od rzu cę. Gdzie mą dry? Gdzie na uczy ciel? Gdzie ba dacz
świa ta te go? Czyż Bóg nie ogłu pił mą dro ści te go świa ta? (1Kor1,19-20).Do-
dająrównieżto,ztegosamegoapostoła:Umie jęt ność na dy ma (1Kor8,1);
również:Je śli kto ... nie trzy ma się zdro wych mów ... i tej na uki, któ ra jest we -
dle po bo żno ści, pysz ny jest, nic nie umie, ale nie zdro wo się ba wi za gad nie nia -
mi ... (1Tm6,3-4).Mówią,żewtymmiejscuapostołwskazuje,iżludzkie
naukisąchorobami,atylkonaukachrystusajestzdrowa:onajestzgodna
zpobożnością,toznaczyodpowiedniaistosownadlareligii,tamteniesą.

Pią te uza sad nie nie. Prócztegoapostołowieniemielifilozofii,niejest
[502] więcteologowikonieczna.JeżelibowiemDuchŚwiętynauczyłaposto-
łówwszelkiejprawdy,zgodniezobietnicąPana(J16,13),atychdziedzinnie
uczył,wynikastąd,żechrześcijańskiemunauczycielowiniesąpotrzebne,anawet
nieobracająsięwokółprawdy.Pozatymfilozofiajestkoniecznateologowi,albo
gdywKościelepouczaniedoskonałych,albogdymówidodoskonałych.nie-
doskonałymapostołpodajemlekoiniesądzi,żewśródnichwiecokolwiek,
niżchrystusa,itoukrzyżowanego.Doskonałymzaśgłosimądrość,nietego
świata,animożnychtegoświata,toznaczyfilozofów.awięcteologniepotrze-
bujefilozofii,czyBożerozmowygłosidomałych,czydostarszych.

Szó ste uza sad nie nie. Dalejteżuzasadniają,żegdybyteologowipotrzebna
ikoniecznabyłafilozofia,byłobytonajbardziejstąd,żenieinnądrogąispo-
sobempokonywanibylibyfilozofowiesprzeciwiającysięchrystusowi.lecz
wiadomo,iżjesttojaknajbardziejdaremne.najpierw,bozniweczonybyłby
krzyżchrystusa,jakmówiapostoł(1Kor1,17),gdybyludzkąmądrościąpo-
konałfilozofówisofistów.aznówdlatego,jakmówitensamapostoł:Broń
żoł nier stwa na sze go nie jest cie le sna, ale Bo gu jest moc na na zbu rze nie miejsc
wa row nych. Ni we czy ro zu mo wa nia i wszel ką wy so kość wy no szą cą się prze ciw

KsięgaiX382



po zna niu Bo ga i w nie wo lę pod bi ja wszel ki umysł pod po słu szeń stwo Chry stu -
so we (2Kor10,4-5).

Teologwięc, rycerzchrystusa, nie potrzebuje pomocy nauk ludzkich,
bymógłpokonaćprzeciwnikówwiary.Łatwodowodzisiętegoprzykładem
Soborunicejskiego,gdziewpokonaniufilozofawięcejznaczyłaszczerawia-
raprostegoczłowieka,niżwszelkabystrośćwszystkichDialektykówifilo-
zofów (rufin, księga pierwsza, rozdział 8). z pewnością hieronim
Ad Pam ma chium ad ver sus Jo an nis er ro res, mówi,żechrześcijaninpowinien
złożyćuzasadnieniawyprowadzonezrozumuorazwypływającezeźródła
pogan,jakobrońpogańską.nakoniecteżuzasadniają,żenaukachrystusajest
doskonała,przetoniepotrzebujepomocyfilozofii.

[503] RozdziałIII,

[oceniasprawcówinaśladowcówwspomnianegobłędu]

natychuzasadnieniachopierająsięci,którzybyliwtymbłędzie.Żebo-
wiemjacyśbyli,świadczyKlemensaleksandryjskiwpierwszejksiędze

Stro ma ta wtesłowa:Nie skry ło się przede mną to, czym nie któ rzy nie słusz nie
wzbu rze ni prze chwa la ją się, i mó wią, że trze ba prze by wać w tym, co za wie ra
wia rę, po mi jać zaś co ob ce i zbęd ne, co pró żno nas ście ra, i trzy ma w tym, co
nic do wia ry nie wno si. In ni zaś ta kże uwa ża ją, iż fi lo zo fia ze złe go wkro czy ła
do ży cia na zgu bę czło wie ka, ja ko że po cho dzi od ja kie goś złe go wy na laz cy.

iznowuwtejsamejksiędzepowiada:Nie któ rzy, uwa ża ją cy się za zdolnych,
nie chcą tknąć ani fi lo zo fii, ani dia lek ty ki, ani uczyć się przy ro dzo nej kon tem -
pla cji, lecz wy ma ga ją sa mej i na giej wia ry, zu peł nie tak, jak by nie mie li żad -
nej tro ski o wi no rośl, a chcie li za raz na po cząt ku zry wać wi no gro na. Pan zaś
prze no śnie zwa ny jest wi no ro ślą, z któ rej ze sta ra niem i sztu ką upra wy ro li, 
co do ko nu je się ro zu mem i mo wą, na le ży zry wać owo ce, itd.

nawetluter,którysprawił,żebłędnowierstwawszystkichbłędnowierców
spłynęłydojednegobagna, nietylkotwierdził,żefilozofiajestteologowinie-
potrzebnaiszkodliwa,lecznawetwszystkienaukispekulatywnesąbłędami.
MianowiciefilozofięobyczajównowytenSokratesprzedziwnieujął:tę,która
obraca sięwkontemplacji tylkopotępia.TakżeKorneliuszagryppa,mąż
zaludzkiejpamięcinajbardziejzwodniczy,wtejswojejksiędze,którejtytuł:
De va ni ta te scien tia rum, niejakówzethusPacuvianustylkofilozofii,lecz
wszystkimnaukomludzkim,anawetBoskim,wypowiedziałwojnę.ajaki
powinienbyćumysłtychludzi,nietrzebarozprawiać,jestbowiempodręką.
Łatwobowiempojmujesię,dlaczegoonibychcieli,żebyichuczniowiebyli
obcysprawnościom,którepolegająnarozumie.

Jakbowiemepikurodrzuciłdialektykę(Plutarch:De Pla to nis Phi lo so phia;
euzebiusz:Pra epa ra tio Evan ge li ca, księgapierwsza,rozdział5),takżealfa-
quiniMahometaodwodząSaracenówdalekoodwszelkichnauk,ponieważ
pojmują,żewszystkienaukiirozumneumiejętnościsąprzewrotnejdoktrynie
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przeciwne.Takluteranie,bykiedyśprzezuczniów[504] najbardziejniedo-
rzecznebłędyodszczepieństwaniezostałyspostrzeżone,pragnąichodwieść
odwszelkiegosposobupoznawania.leczponieważprawdaprawdzienigdy
sięniesprzeciwia,zawszesięzgadzaisłuży,słusznieizasłużenienajszlachet-
niejsiautorzynaszejSzkoływszelkieludzkienauki,jakosłużebnice,dosztu-
kiisłużbyprawdziwejmądrościprzyzwali.czegonienawidzącJulianprawem
zakazałchrześcijanomstudiówsztukpięknych.(Sokrates:Hi sto ria ec c le sia -
sti ca, księga3,rozdział12i16;Sozomen:Hi sto ria tri par ti ta, księgaszósta,
rozdział37.)

Dlategonieprzestajęsiędziwić,żezwyczajusuwaniarozumowańludz-
kich,gdyrozprawiasięwteologii,zakorzeniłsięnawetwniektórychgimna-
zjachKatolickich,zniemałąnapewnoszkodąkościelnejnauki,gdybyten
zwyczajsięumocnił.Jeślirzecztakpójdzie,najwybitniejsiinajlepsibędąci
teologowie,którzywieleźródełzachowająwpamięci,cozarzucasiępraw-
nikom,którzysąrzekomowykazamiiskorowidzamiksiąg.Tocozaistniało
wGermaniizapanowanialutra,żeszewcy,którzynowyTestamentznalina
pamięć,uważanibylizawielkichiprzesławnychteologów,anawetkobietki,
niedziewiceleczkobietynajbardziejzepsute,ponieważmogłyprzytaczać
zpamięciewangelieilistyPawłowe,wyzywałyteologówwszystkichaka-
demiinarozprawęiośmielałysięzmężamiwspółzawodniczyć.

Takamianowiciejestteologialuterańska,wktórejponieważniemażadnej
bystrości,żadnejoznakibiegłości,wżadnejunichcenieniejestktośnajlep-
szejinajznakomitszejbiegłości,choćbynawetsłynąłbystrościąumysłu,choć-
bynawettrzymałładipowiązanierzeczyBoskichiludzkich,choćbynawet
poprzedzająceprzyczyny,następująceskutki,wduchunietylkoprzejrzał,lecz
takżepojął.aletonainnymmiejscu,możewbardziejodpowiednimczasie
zostaniepowiedziane.

Terazwróćmydotego,cozostałopostanowione.

RozdziałIV,

[wktórymodpierasięopisanybłąd]

Uszywięczamykaćprzedrozumowaniamiprzyrodzonymi,jeślikiedyś
przezteologówsąprzytaczane,uważamyzanajwiększybłąd.Jeślibo-

wiemzdarzysięczasemteologowi,że[505] orzeczachludzkichfilozofuje,
cozaistezdarzasię,chybażesądzimy,iżczłowieczeństwozniegozostałowy-
korzenione,jakapytamjestprzyczyna,dlaczegobyśmyuzasadnieniaprzyro-
dzonezteologiiwypędzali,byniezdawałasiępotrzebowaćludzkichpomocy,
jakożejestBoska.niechichniepotrzebuje,niechbędzie,skorozawierasię
wswoich,toznaczyjakbyBoskichliniach.aczymychcemy,żebyteolog,
któryznatylkoBoskie,wludzkichbłądził,padał,ślepił,miałomamy?aco
pousunięciurozumuduchaodróżnia,niepowiemchłopaiteologa,leczteo-
logaibydlę,albonawetkamień,albokłodę,albocokolwiektegorodzaju?
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cotozaśbędziezaduch,alboraczejrozumludzki,jeżelianifilozofii,ani
dialektykiniebędziemiał,aniżadnejwogólenaukiludzkiegorozumu?

Masięzaśrozumieć,żewyznawcynaukichrześcijańskiejsąprzyobleczeni
jakbywdwieosoby,zktórychjednajestogólna,dlategożewszyscyjesteśmy
uczestnikamirozumu,zktóregopochodziwszelkieuzasadnienienaturyiod
któregowymagasiępodstawyznalezieniaprzyrodzonegouzasadnienia;druga
zaś,któraprzyznanajestściśleteologom,skądoczekujesięuzasadnień,które
sąwłaściweumiejętnościteologicznej.Jeśliwięctaksiępodoba,niechteolog
zdejmieosobęczłowieka,gdyopracowujeBoskie;agdyopracowujeludzkie,
jakążpytamgłupotąbędzieczłowiekazczłowiekausuwać?chociażwkażdej
rozprawie,czyoludzkim,czyoBoskimsięmówi,zdejmowaćobieosoby
będzienajgłupsze.cobowiemmożebyćgłupszego,alboodrzucaćnogę,gdy
głowaspełniaswojezadanie,albousuwaćgłowę,gdynogaswezadaniespeł-
nia?Boaninogagłowienieprzeszkadza,anigłowanodze,anawet,jaknapo-
mina apostoł, nie może głowa powiedzieć nogom: Nie po trze bu ję was
(1Kor,12,21).Takmianowicie,skoroanipojmowanieludzkichrzeczynie
przeszkadzapoznaniuBoskich,anipoznanieBoskichpojmowaniuludzkich,
anijednego,anidrugiego,niemusimyodrzucaćwewłaściwymdziałaniujed-
negoznich,chyba,żechcemybyćgłupi.

nadtoktoteologiętakustawia,byniemiałażadnegozwiązkuzprzyrodzo-
nymrozumemiwszystkiedogmatyznakomitejnaukimierzysamąwiarąPism,
tenjeśliwytrwawtympoglądzie,awtymczasieniezostaniezwyciężony
dobrociąnatury,aniteologiiuprawiać[506] ibronićbyniemógł,aniwiary,
aniczłowieczeństwa.

człowieczeństwanie:boczęstotrzebamówić,żebezrozumuwykorzenia
sięczłowieczeństwo;cizaś,którzy teologowiodbierająnauki rozumowe,
wyrywają mu jego rozum; jeżeli bowiem zabierzesz rozumowi prawdę,
widocznąwnaukachipojmowaniuczłowieka,zlegniezaiste,araczejwogóle
jejniebędzie.

Wiaraznówsamejsiebieniemożezachowaćbeznaukiirozumu.Bopo
usunięciufilozofiiiwszelkichpodstawrozprawiania,pozostajezwiarąświęte
prostactwo,którejakhieronim,piszeAd Pau li num, ilepomagazasługążycia,
tyleszkodziprostactwem,jeślinieopierasięprzeciwnikom.Wiaraprzeto
będziesięchwiała,jeżeliwierny,comówiPiotr(1P4,5),niebędziegotów
zdaćliczby,cosamąwiarąbezrozumustaćsięniemoże.WreszcieTeologia
bezprzyrodzonegorozumunieistnieje.Skorobowiemczłowiekjestrozum-
ny,rozumowaniejestmuwrodzone,czycośczynisam,czyzdrugim,czychce
poznaćtocoludzkie,czyBoskie.Dlategogdzieludzierozprawiają,niepowin-
ni,anizaisteniemogąwygnaćprzyrodzonegorozumu,chybażechcąprze-
staćbyćludźmi.rozumbowiemdotykawszystkichrzeczy,gdziekolwieksię
zwrócisz,jestobecny,zżadnejrozprawyniewykluczony.

ztegopowoduci,którzychcąusunąćprzyrodzonyrozumzużytkuteolo-
gii,wykluczajązteologiiwszelkąrozprawę,bezktórejjednakniemożnawy-
różnićizrozumieć,cowkażdejrzeczyjestprawdziwe.Dlategotozaistejak
sądzęwiadomo,żeteologomwśródteologówkoniecznyjestrozum,któryjest
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ustanowionymprzeznaturęźródłemkażdejrozprawy.aco,ponieważłaska
nieusuwanatury,leczdoskonali,anaturałaskinieodpędza,leczprzyjmuje?
Świętaprzetoteologianieodrzucarozumunaturyludzkiej.

Wpodstawachbowiemteologii,jaknajakimśinnymmiejscupowiedzieli-
śmy,zawierasięwiele,czegoniemożnapojąćiwyjaśnić,jaktylkozudzia-
łemrozumuprzyrodzonegoiroztrząsania.Tkwićzaśwsamychpodstawach,
abystrośćoczupowstrzymaćodwnioskówizaprzeczeń,będziegłupio.rów-
nież,jeśliusunieszrozumzTeologii,samateologiastraciiprzedmiotinazwę.
Bonieczyminnymjestteologia,jeślichceszwyjaśnić,niżmowairozumo-
wanieoBogu.Jeżelizaśpytaszoprzedmiot,jestnim,jakokreślająstarożyt-
ni teolodzy: wiedza rzeczy Bożych. Wie dzy zaś, jakary- [507] stoteles
udowodnił(Po ste rio rum ana ly ti co rum, księgapierwsza),tyl ko przez sy lo gizm
się szu ka.

ajeżelitotakżedodajemy,cosłuszniemożebyćdodane,niemaprawie
niczego,oczymwPiśmieŚwiętym,niebyłobywzmianki:anianioła,ani
duszy,anipowietrza,aniognia,aniwody,aninieba,aniziemi;zgodazaiste,
żeprawdąjest,jeślipięknieimądrzeteologzechcetorozwinąć,będziemiał
filozofię, to jestpojmowanie tegorodzajurzeczy.największyprzetooręż
zabierateologii,ktozniejzabierafilozofię,którąuprawiasięnawetsamo
PismoŚwięte,nietylkorozumludzki.amoimmianowiciezdaniem,wszelka
naukateologiiwymagapomocyludzkiegorozumu,lecztaprzedewszystkim,
wktórejrozprawiasięosprawachprzyrody.rozprawiasięzaśonichczęsto.

a,bympominąłto,żeświętanaukaprzepisujeobyczajezgodnezkierow-
nictwem natury, odpiera wady sprzeczne z rozumem, gdziekolwiek, czy
wSzkolecośotymokreślisz,czyludowinakazaniuprawedoradzisz,awa-
dliweodradzisz,obłąkanegobędziegardzićpomocąnatury,rozumu,filozofii.
Tozaśjeststwierdzone,żewPiśmieŚwiętymwielejesttakichspraw,które
bezpomocyfilozofii,geometrii,geografiiiastronomiirozwiązanebyćnie
mogą.PełneprzykładówsąŚwięteKsięgi,czasemgdzieśindziej,najbardziej
gdzieprzyrodzonychrzeczyjakbycuda,którewyjaśniasięwnaukachludz-
kich,przytaczanesąprzezSalomona,Dawida,hiobaipozostałychproroków,
nadowódBoskiejmocy,albomądrości.Ponieważtowtrzynastejksiędze
szerokoistaranniemamyopowiedzieć,niemamochotywykładaćteraz.

Terazbowiemstarczyżeudowodnionezostało,iżludzkierozumowaniasą
człowiekowiteologowinietylkoużyteczne,lecznawetkonieczne.Boczło-
wiekusuwającywszelkirozum,teologwszystkozpowagiustalający,napewno
wżadensposóbniemożeistnieć.Dlategotymbardziejnagannejest,takbardzo
szkodliweodrzucenierzeczynajbardziejkoniecznej.Jednabowiemjestfilo-
zofiawrzeczachludzkich,codoktórejpożytecznościdlaKościołapisarze
jednomyślniesązgodni,chociażprzezluteranówjestonawzgardzonaina-
zywanajestjakimśomamemizłudzeniem.Którzyzaśtomówią,albonicze-
goprzeciwrozumowinaturalnemu[508] nieuważają,żemówią,albosądzą,
żeobyczajemolbrzymówwalczązbogami,tojestsprzeciwiająsięnaturze.
Jeśliuważają,żenieucząniczegoniezgodnegozrozumem,pocorozprawiasz
ztymi,którzyniepojmują,iżwyrywanienaturalnegorozumuteologowijest
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sprzecznezrozumem?Jeżeliniesądzą,iżsprzeciwiająsięrozumowi,błądzą
wtymszkaradnie,iżwierzą,żemogąrozumnemuczłowiekowiwmówićbłąd
rozumowiprzeciwny.niechwięcidąprecz,aponieważjakludziezludźmi
niechcąanirozumować,anifilozofować,temuktobybyłzrodzajubydląt,
(sąbowiemniektórzyludzieniewrzeczysamej,leczwnazwie),siebieiswoją
teologięniechwmawiają.

RozdziałV,

[ukazujefilozofiękoniecznąteologowi]

Dalej,byśmywrócilidotego,copowiedzieliśmyozgodziepisarzykościel-
nych.KlemensaleksandryjskiwpierwszejksiędzeStro ma ta iponaszej

stroniestoiinawetwielepowodówprzytacza,dlaczegofilozofiajestkoniecz-
naTeologowi.Jedendlawyuczeniafilozofów,podobnymbowiemuczymysię
podobnego.JakwięcapostołstałsięŻydomjakŻyd(1Kor9,20)anawet
wszystkim stał się dla wszystkich, aby wszystkich zbawić (1Kor9,22),takprofe-
sorteologiitrzeba,bystałsięfilozofemdlafilozofów,abyichstosowniejiła-
twiejpozyskać.Ukazaćbowiemtrzebakażdemuto,comuodpowiadaicojest
rodzime,byprzezswojedoszedłdowiarywprawdę.itenpowód podejmuje
jeszczewpiątejksiędzeStro ma ta.

Drugiprzytaczadlaodparciasofistów.Wjakibowiemsposóbmożemy
odeprzeć zwodnicze podstępy filozofów, jeżeli nie pójdziemy za sztuką
oskarżaniaiodpierania?Trzeci,żerozmaitaimnogabiegłośćnauczyciela
inęciiprzynosipodziw,anawetzdobywasłuchaczy.corozmaicieiwielu
uzasadnieniamisięwpaja,tomocniejtkwiwduszachuczniów.

apostołmówiteż,żenauczawe wszel kiej mą dro ści, aby ka żde go czło wieka
zro bił do sko na łym w Chry stu sie (Kol1,28).Powiada:We wszel kiej mą dro ści,
tojestBoskiejiludzkiej,bywszelkiegorodzajuludzidotknąłiwydoskonalił
wchrystusie.Prócztego:Sta nę ła kró lo wa po pra wi cy chrystusa,ob le czo na
roz ma ito ścią (Ps44,10).nadtowjakisposóbprzezuderzenieżelazaikrze-
mieniaogień,takzesporuirozprawyludzinajbardziejuczonychwydobywa
sięprawda.ztegopowoduobyczajperypatetyków,owszystkich[509] rze-
czachrozprawianianaobiestrony,cyceronpowiedział,żemusięspodobał.
rozprawyzaśmiędzyludźminieznającymiludzkiejbiegłościzwykłybyć
bardzoniestosowne.

Gdybymądremufilozofiabyłaniepotrzebna,todlaczegoBógSalomonowi
wpoiłfilozofię?DałmuzaśBógpraw dzi wą wia do mość rze czy ist nie ją cych,
aby znał urzą dze nie okrę gu zie mi i si ły ży wio łów, po czą tek, śro dek i ko niec
cza sów,... rocz ne bie gi i po ło że nia gwiazd, na tu rę zwie rząt, ... moc wia trów, ...
ró żno rod ność krze wów (Mdr7,17-20).JeżeliwięcPanuczyznajomościtych
rzeczy, aBóg jest tym,któ ry uczy po ży tecz nych rze czy, jakmówi izajasz
(48,17),zpewnościąniemożeonabyćteologowiszkodliwa,leczbędzieraczej
przydatna.ajeżelitawiedzajestprawdziwa,jakmówiSalomon,copowie
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luter,którytwierdzi,żewszystkienaukispekulatywnesąbłędamiipustymi
omamami?

DalejKlemensuzasadniatakżeztego,żezapaśnik,którynieprzygotował
sięwcześniejdozawodów,słuszniejestlekceważony.Ktowięcdozmagania
się z rozmaitymiprzeciwnikamiwiarynie jest przygotowany rozmaitymi
naukami,tenniejestgodny,bywśróddoskonałychteologówbyłmiany.nad-
torzecze:Dzie lić wy ra zy, któ re w Pi śmie są za war te obo siecz ne, jest teo lo go -
wi po trzeb ne, by przez dwu znacz ność nie zwo dził i nie był zwie dzio ny. Tego
zaśsprawićbezpomocysztukigramatycznejniemoże.ajeżelirazdopuszcza
sięgramatykę,dlaczegoniedialektykę?Dlaczegoniefilozofię?czygramatycy
chcądomagaćsięteologiidlasiebiesamych,awszystkichinnych:dialek-
tyków,fizyków,astronomów,geometrówoduczestnictwawniejwykluczyć?
Ponieważwiadomo,żetojestjaknajbardziejpuste,trzebabyśmyprzyznali,
żenaukiludzkiesąteologowibardzopożyteczne.Klemenspowiada:A je żeli
nie są, trze ba ich jesz cze się na uczyć, by słusz nie mo gły być po tę pio ne. Ja kim
bo wiem czo łem wy da je my wy rok o tym, cze go nie przej rze li śmy i nie zna my?

DotądpostępowaliśmyzaKlemensemaleksandryjskim,niejaktłumacze,
leczjakzwykliśmyzainnymi,wedługsąduiuznanianaszegoczerpiączich
źródeł,ileteżtylkosięwydaje.

orygeneszaś,jakpiszeeuzebiuszwszóstejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria,
rozdział15,(wprzekładzieMusculusajesttorozdział18i20),odpowiada
wzbraniającymsięprzedstudiamifilozofii,żesamzaistepilnienadniąpra-
cował,leczniebezprzykładunajpoważniejszychmężów:Pantena,[510]hera-
kliuszaiinnychpodobnych,którzybędącnauczycielamiapostolskimi,niemniej
zwykliksięgifilozofówczytaćinastudiachfilozofiisięćwiczyć.opowiada
takżeeuzebiusz,żeorygenesmiałtenzwyczaj,byjeśliujrzałzdolnychwśród
naszychmłodzieńców,przekazywałimtakżeto,wczymfilozofowieswoich
uczniówzwykliwprawiaćjakbywpierwocinach;azwykłmawiać,żeniemało
pożytkudopojmowaniaPismudzielawiernymjeślićwicząsięwpismach
wyzwolonychifilozoficznych;częścibowiemnaszejfilozofiiwyprzedziły
Greków;astronyniepowinnypomijaćswejprawdy,ponieważprzywłaszczy-
łajesobiewyprzedzającanieprawda.zobacztakżeeuzebiusza,księgęczwartą,
rozdział7orazSozomenatrzeciąksięgęjegohistorii,rozdział15.

równieżTeodoretwósmejksiędzeHi sto ria tri par ti ta, rozdział8,opo-
wiada,żeDydymnauczyłsięgramatyki,retoryki,arytmetyki,geometrii,astro-
nomiiorazsylogizmówarystotelesa,ponieważsąbroniąprawdyprzeciwko
kłamstwu.Dzielniebowiemzwyciężanisąwrogowie,kiedyprzeciwkonim
używamyichbroni.(Sokrates,księgatrzecia,rozdział16iDamazy,księga4,
rozdział18).iniedajsięzarazzwieśćnieprawympoglądem,żeprzeciwko
wrogomjesttodozwolone,winnychrozprawachtrzebasięprzedtymwzbra-
niać,ponieważ,jakmówihieronimdoMagnusa,wszystkieniemalksięgina-
uczycieliKościołaprzepełnionesątąuczonością.cozaśtammówiTeodoret,
żetegorodzajunaukaminieuczysięprawdy,mianowiciewiary,toznaczy,
ewangelianienanichjaknabelkachsięwspiera,albodowodzenieprawdy
Katolickiejniestądzawisło.
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zresztąnajpoważniejsimężowie,równieżdowpajaniatego,cojestwła-
snościąnaszejwiaryireligii,włączyliprzyrodzoneuzasadnienia.Przykładem
sąnam:euzebiusz,Hi sto ria ec c le sia sti ca, księgatrzecia,rozdział25oraz
księgadziewiąta,rozdział8;znówMelitonutegosamego,księgaczwarta,
rozdział26;takżeJustyn,jakprzytaczatensameuzebiusz,księgaczwarta,
rozdział8;prócztegoTertulianwApo lo ge ti cus, corównieżeuzebiuszprzy-
toczyłwksiędzedrugiej, rozdziale24;wreszcielucjanMęczennik imąż
najwyższejuczoności, jakpisze ten sameuzebiuszwksiędzedziewiątej,
rozdziale6.nieprzytaczamtuDamascena,księgiczwartej,rozdziału4;ani
epifaniusza,Ha ere sis 76, aniaugustyna,księgi1 De mo ri bus Ec c le siae, (roz-
działu3),orazcałejpierwszejksięgiAdversus Cresconium, któryjakogramatyk
potępiałdialektykęuaugustyna,[511] orazDe uti li ta te cre den di, rozdziału
97iCon tra epi sto lam Fun da men ti, rozdziałów4i18,De ci vi ta te Dei, rozdzia-
łu41;aniBedy,(cic,De cre tum), Dystynkcja37,rozdział8:Tur bat; (a.fried-
berg1[1955]137-138), anihieronima,tasamaDystynkcja,rozdział10:Si qu is
ar tem orazrozdział11:Qui de men sa; (tamże,kolumna138-139), aniSoboru
eugeniuszaPapieża,rozdział12:De qu ibus dam, aniKlemensa,rozdział14:
Re la tum,(tamże,kolumna139-140.

Tych,powiadam,iwieluinnychnieprzytaczam,ponieważwnastępnych
księgachtegorodzajuuzasadnieniestaranniejprześledzę.Totylkowiadomo,
żenajsławniejsimężowienietylkodowpajaniatego,cozgadzasięznaturąro-
zumu,lecztakżetego,coprzewyższaświatłonatury,posługiwalisięludzkimi
rozumowaniami,agdypoganieimzłorzeczyli,głosilichrześcijańskąreligię.

RozdziałVI,

[przekonuje,żeApostołowieiinniŚwięci,
posługiwalisięrównieżzasadaminaturalnymi]

leczponieważbłędnowiercomłatwojestgardzićkorzystaniemzestarożyt-
nychojcóworazichpowagą,wykażękolejno,żesamychteżapostołów

naukąiprzykładamirozumowanianaturalnedoteologiizostaływniesione;
dodającdonich:obcychwierze,braciumocnionych,zaproszonychpodatnych,
odegnanychopornych.Wprowadzanisąnajpierwrozumowoobcywierzeisą
jakbyprzygotowywani. (Klemensaleksandryjski, księga1 i 7;Stro ma ta,
rozdział8.

Bógbowiemdowprowadzeniawiarywumysłyśmiertelnychużywapobu-
dekprzyrodzonych,jaknapierwszymmiejscuszerzejzostałorozwinięte.Stąd
bowiemizmartwychwstaniaswegonaocznychświadkówdostarczył,izna-
uczaniemcudapołączył;mianowiciebyapostołowienietylkoprzezsłowo,
lecztakżeprzezsamczyn,wiaręsłuchaczomwpajali(Dz1;3;13;),jaknaucza
epifaniuszwksiędzedrugiej,Ha ere sis 51; aambrożywCom men ta rium
Episto lae ad Ro ma nos, rozdział1,mówi:Świad kiem na ucza nia jest moc, aby
gdy to, co się gło si, jest świa tu nie wia ry god ne, czy na mi wia ry god ne się sta ło.
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iBedawksiędze trzeciejIn Lu cam, rozdział7,powiada:Da jąc naj pierw 
moc czy nie nia zna ków, po słał gło sić Kró le stwo Bo że, by moc oka za na da ła
wia rę sło wom. znakamiwięcicudamidrogawiaryścielonajestprzezzmysły
irozum.

TakbowiemSergiuszPaweł,mążroztropny,wi dząc, co się sta ło, uwie rzył,
zdu mie wa jąc się nad na uką Pań ską (Dz13,12).TakSetnikwidząc,cosiędzia-
ło, chwalił Boga mówiąc: Za iste ten był Sy nem Bo żym (Mt 27,54;
Łk23,47).równieżPiotriPaweł,bysłuchającychmilejpociągnąćdowiary
w zmartwychwstanie, przyrodzonym rozumem wykazują, że ten urywek
Pisma:Nie dasz Świę te mu twe mu oglą dać ska że nia (Dz13,35),niemożebyć
pojmowanyoDawidzie,awięcnależyo[512] chrystusiegopojmować.
asamPiotrnainnymznówmiejscuoznajmiazmartwychwstaniechrystusa
słuchającym,najpierwświadectwemnaocznychświadków (Dz2,32),potem
oczywistością zdziałanego cudu. Mówi: Cze go my świad ka mi je ste śmy 
(Dz3,15).izarazrzecze:W imię je go ten, któ re go wy wi dzi cie i zna cie, Bóg
umoc nił i dał to zu peł ne zdro wie przed oczy ma was wszyst kich (Dz3,16).
otoPiotrpowołującsięnazmysły,najjaśniejszychświadkówprawdy,stara
sięprzekonaćozmartwychwstaniuchrystusa.ijednaknienapróżno,wielu
bowiemzesłuchającychuwierzyło.

Braciaumacnianisąnastępnieprzyrodzonymrozumem.niepowiedział
bowiem,„przezcudapoprzedzające”, lecz:przez cu da w ślad idą ce; ani„słowa
wprowadzał”,lecz: sło wa po twier dzał, (Mk16,20).Takhieronimzapisuje
In Mat tha ei ca put 8, żePanpoowymkazaniunagórze,dokonałwielkiego
cudu,abyprzeztoumocnionezostałowsłuchającychminionekazanie.Ponad-
toPiotrmającwiernychprzekonaćdotegownioskuoprzepisachprawnych,
októrychbyłspórnaSoborze,powiada:Mę żo wie bra cia! ... Bóg, któ ry zna
ser ca, dał świa dec two, da jąc im Du cha Świę te go itd.(Dz15,7-8).izarazumil -
kło ca łe zgro ma dze nie, i słu cha li Bar na by i Paw ła opo wia da ją cych, jak wiel -
kie zna ki i cu da uczy nił Bóg ... mię dzy po ga na mi (Dz15,12).otojakiezaszły
rzeczyzewnętrzneiświadectwaprzekonańprzytaczasię,przyrozstrzyganiu
sporunawetwiaryuKatolików. anatymSoborzeapostołowiewżadensposób
niewydalibyprawaopowstrzymaniuodkrwiirzeczydławionych,rzeczy
bałwanomofiarowanychiporubstwa,gdybynieszlizarozumemprzyrodzo-
nym.nieprzychodziłybowiemzpomocążadneświadectwa,którezdałyby
sięstosownedozatwierdzeniategoprawa.

Więcteologowiwolnoludzkimirozumowaniamiposługiwaćsięnietylko
do rzeczy zewnętrznych, lecz tych także, które są wewnątrz Kościoła.
To zwłaszcza w tym miejscu, jak już przedtem powiedzieliśmy, gdzie
orzeczachpoznawalnychprzyrodzonymświatłempragnieprzekonać,czyto
obcych,czynaszych.TąbowiemdrogąpostępowaliBarnabaiPaweł,jakczyta
sięwczternastymrozdzialeDziejówapostolskich.Gdybowiemkapłanilud
chcielizłożyćofiaręBarnabieiPawłowi,sprzeciwilisięonirównieżprzyro-
dzonymrozumem.Mówią:Mę żo wie, cóż to czy ni cie? I my je ste śmy śmier telni,
wam po dob ni lu dzie! A opo wia da my wam, [513] aby ście od tych pró żnych
rzeczy na wró ci li się do Bo ga ży we go, któ ry uczy nił nie bo i zie mię i mo rze 
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i wszyst ko, co w nich jest. ... Choć nie zo sta wił sa me go sie bie bez świa dec twa:
czy niąc do brze z nie ba, da jąc desz cze i cza sy uro dza ju, itd.(Dz14,14-16).
PonieważwięcrzeczyprzyrodzonedająświadectwoBogu,jakwtymmiejscu
twierdziapostoł,niejestniedorzeczne,anawetjestnajbardziejzgodnezro-
zumem,byteologrównieżrozprawiającoBoskichsprawach,używałświa-
dectwtegorodzajunaturalnychnawetrzeczy.

BoiwDziejachapostolskich,rozdzialesiedemnastym,Pawełtegosame-
godowodzi,żeBógniepotrzebujeniczego,ponieważjestPanemniebaizie-
mi,isam da je wszyst kim ży cie i dech i wszyst ko (Dz17,25).Dowodziteż,
żeBógnie da le ko jest od ka żde go z nas, al bo wiem w nim ży je my, i ru sza my się,
i je ste śmy (Dz17,27-28).aProrokwPsalmieukazuje,żeBógznanasiserca
nasze,boutwo rzył nas i po ło żył na nas rę kę swo ją (Ps138,5).Tosamoprzy-
rodzoneuzasadnieniemaszwPsalmie93.

ztychrzeczykrótkoroztrząsanychmożnapojąćto,cowcześniejprzed-
łożyliśmy,żemianowiciepojętni,jeślisąniewierni,rozumemsąpociągani
izapraszanidowiary,ajeżeliwierni,sąumacniani;ijedniidrudzyzaśotym,
cojestprzyrodzone,przekonująsię.ajeżelisąniepojętniioporni,byzostali
przekonani,przyrodzonyrozumrównieżmamoc.Przełożenibowiemistarsi
wi dząc od wa gę Pio tra i Ja na i do wie dziaw szy, że by li to lu dzie nie ucze ni i pro -
ści, za dzi wi li się ... Ale wi dząc sto ją ce go przy nich uzdro wio ne go czło wie ka,
nie mo gli im nic od po wie dzieć. TakżeówniewidomyuJanaprzeciwnych
chrystusowiŻydówwyśmiałprzyrodzonymrozumem,mówiąc:To też to jest
dziw ne, że wy nie wie cie skąd on jest, a otwo rzył oczy mo je (J9,30).

równieżPantych,którzygoznieważali,żewszabatuzdrowiłchorego
(Mt12,10-13,22-28),oddalaprzyrodzonymrozumemiprzykładem;aSadu-
ceuszy(Mt22,23-33)odpieraprzytaczającdwiepodstawy.Pierwsząznich
byłoświadectwoKsięgiWyjścia(3,6):Jam jest Bóg Abra ha ma, Bóg Iza aka 
i Bóg Ja ku ba; pojejprzytoczeniuorazpotwierdzeniuzgodąprzeciwników,
chrystuswziąłdrugązrozumuprzyrodzonego,mianowicie: Nie jest ci Bóg
umar łych, ale ży wych. ztegosylogizmuwywnioskował,żeduszeabrahama,
izaakaiJakubażyją,coodrzucającSaduceuszewnastępstwieprzeczylizmar-
twychwstaniaumarłych.

Przyrodzonewięcrozumowaniawbrewprzeciwnikomwiary[514] dużo
znaczą.iniejesttozbrojaSaula,którabojownikachrystusowegobardziej
obciążyłabyniżwspomogła,jakniektórzywprzenośniniewłaściwieuzasad-
niają,leczjeślitrzebamówićprzenośniami,sąraczejmieczemGoliata,który
gdyzrąkmuwyrwiesz,własnymmieczemgopoderżniesz.

leczmówią:jeśliwierzęwto,cojestprzekazane,pocopracowitarozpra-
wa?Jeśliniewierzę,nieprzekonasiężadnymirozumowaniamiludzkimi.zna-
miennymdylematemchcązaciemnićrzeczskądinądjasną.niewierzę,jestem
doprowadzany;wierzę,jestemumacniany;walczę,jestemzawstydzany.rozum
nie panią, lecz sługą; sylogizm nie przewodniczącym, lecz podwładnym;
Pocowięcej?czyżniewidzimy, że zarównopozostałych apostołów, jak
zaistenajbardziejPawłowelistyiprzeciwnikówpodcinają,idomowników
wiary pouczają, nie tylko Pism świadectwami, lecz także przyrodzonymi
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rozumowaniami?Ponieważtonieulegawątpliwości,niechpozostanie,żeten
sposóbrozprawiania,odchrystusaPanapochodzący,przezapostołówpowta-
rzany,przezświętychpisarzypotwierdzony,przezteologównietylkopoży-
tecznie,lecznawetkonieczniebędziestosowany.

RozdziałVII,

[karciskrajnewadyniektórychteologówwstosowaniufilozofii]

Wtymjednakrodzajunaukprofesorowieteologiipowinnirzetelnieiko-
niecznieunikaćdwuzwłaszczawad,którewspomniałcyceron.Jedna,

byśmynieznanychniemielizaznane,aniepewnychzapewne.Wtejsprawie
takżewteologiiwielejestwadliwe,jaktych,którzypoglądyŚwiętegoToma-
szaiSzkotaprzyjmująnawetnierozważone, ibijąsięoniejakoołtarze
iogniska.chociażzaści,którzyuważali,żeniczegozpewnościąpoznaćnie
można,wielemówiliniedorzecznie,tojednakświetnie,żemądrypowinien
iśćzatym,comusięwydajemożliwedoudowodnienia;comanaodwrót,
odrzucać;aunikaćwymykającejsięnierozwagizuchwałegotwierdzenia,która
bardzodalekajestodmądrości.leczktochceujśćtejwadzie,niestarczyjeśli
dorozważaniarzeczyzastosujeczasipilność,jeślidopytaniaoto,czegonie
wie,niezastosujestaraniaiuległości.

Którzyzaśwwybitnychakademiachchrześcijańskiegoświatastudiują
piśmiennictwo,cipouczeniczęstymirozprawaminajuczeńszychmężów,oraz
młodzieńców[515] najbardziejwyćwiczonychcodziennymsporemnękani,
tegorodzajuwadyłatwiejmogąuniknąć.Świetniezaśpójdzietemu,komu
zdarzysięnauczycieluczonyipobożny,którypewneoddzieliodniepewnych,
aunikajączagadnieńpustych,wybierzepożyteczne ikonieczne, iwyłoży
uczniom,żejestjakaś,żetakpowiem,uczonaniewiedza,imądrzejjestpew-
nychrzeczyniewiedzieć,niżwiedzieć.

Drugąbowiemwadąjest,żeniektórzyzbytwielkiwysiłekizbytwiele
pracywkładająwrzeczyciemnei trudne,aniekonieczne.Wtymrodzaju
widzę,żeiwielunaszychzgrzeszyło,iższerokobadalitakżetezagadnienia,
odktórychpowstrzymałsięPorfiriusz,człowiekniezbożny,alewtejsprawie
jednakroztropny,byśmógłwnimuznaćuczniaPlatonaiarystotelesa,którzy
niczegonieopracowywali jak tylkowewłaściwymmiejscu iczasie,oraz
nie badali żadnych zagadnień, które by umysłymłodych obciążyły, a nie
wsparły.

nasizaśteologowie,nawetwniedogodnychmiejscach,długąmowąroz-
prawiająotym,czegomłodziniemogąudźwignąć,anistarcyznieść.Któż
bowiemmógłby znieść te rozprawy o powszechnikach, o analogii nazw,
opierwszympoznanym,opodstawiejednostkowienia(takbowiemtytułują),
oróżnicywielkościodrzeczywielkiej,onajwiększyminajmniejszym,onie-
skończonym,onapięciuiodprężeniu,oproporcjachistopniachorazsześciu-
set innych tegorodzaju,którychnawet ja,chociażnie jestemzbyt tępego
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umysłuidopojmowaniategozużyłemniemałoczasuorazstarania,nawet
przekonaćduchaniemogłem?Wstydziłbymsiępowiedzieć,żeniepojmuję,
gdybypojmowalisamici,którzytoopracowali.

Pocozaśteraztezagadnieniamamyprzytaczać?czyBógmożeuczynić
materiębezformy;czystworzyćwięcejaniołówtegosamegogatunku;czy
ciągłośćnawszystkiejejczęścipodzielić;czyrelacjęodpodmiotuoddzielić,
orazwieleinnychbardziejdaremnych,którychtupisaćanipodobasię,ani
wypada,byci,którzymożenatomiejscesięnatkną,wszystkichpisarzySzkoły
nieocenilizezdolnościponiektórych.Uniknąwszywięctychwad,tocowrze-
czachprzyrodzonychigodnychpoznaniabędzieprzedłożonedoopracowania
istarania,nietylko,jakonmówi,słuszniebędziechwalone,leczbytosięstało,
będzienawetbardzokonieczne,jeśliteologami[516] doskonałymiiwpełni
mądrymibyćchcemy.MądrzebowiemhieronimnapominaPammachiusza,
by jeślipokochaniewolnąniewiastę, to jestmądrośćświecką,ostrzygł ją
iobciąłponętywłosóworazozdobysłówwrazzmartwymipaznokciami.
WielebowiempłodówwydaniewolnicaizMoabitkistaniesięizraelitką.

RozdziałVIII,

[jakajestmoctegoźródławnauceteologicznej]

Powyłożeniutychrzeczypozostaje,byśmypouczyli,czytoźródłowteo-
logiijestmocne,czyraczejsłabe.Widzę,żeniemusimytudługoprzeby-

wać,ponieważwiadomo,żejedneuzasadnieniaprzyrodzonesąpewne,inne
niepewne.amianowiciepewnesąte,któredialektycyzwądowodami,tojest,
którezprzejrzystychisprawdzonychzasadcośsporządzają.niepewnezaś,
którechociażsąprawdopodobne,tuitamjednakpowodowanesąprzypusz-
czeniamiiżadnejkoniecznościprzekonywanianiemają.

Mocnymuzasadnieniemjestto: Nie jest da le ko Bóg od ka żde go z nas, albo -
wiem w nim ży je my, i ru sza my się, i je ste śmy (Dz17,27-28).Takżeto:Czyż
ten, któ ry osa dził ucho, nie usły szy? Al bo któ ry ufor mo wał oko, nie uj rzy?
(Ps93,9).atakżeto:je dząc i pi jąc to, co u nich jest, bo go dzien jest ro bot nik
za pła ty swo jej (Łk10,8i1Kor9,9).Prawdopodobnejesttouzasadnienie,
którymposługujesięPiotr:Nie są bo wiem pi ja ni, ... bo jest trze cia go dzi na
dnia (Dz2,15).

Takwidać,żeprzyrodzoneuzasadnienia,którewchodząwużycieteologii,
sączasemmocne,aniekiedysłabe.cibowiem,którzychcą,żebyzagadnie-
niewszystkichrzeczybyłonieskończone,inigdzieniebyłoprawdymocnej
itrwałej,cisąniegodziwiwobecsamejnaturyiwobecBoga.Mądrzemiano-
wicieapostołmówił,zarównożezasadyznaturywynikającesąjasne,jak
wreszciegdyjedoBogajakoautorasprowadził.Powiada:Co z Bo ga mo że
być po zna ne, to im jest jaw ne, al bo wiem Bóg im ob ja wił (rz1,19).czyprzez
aniołów?czyprzezproroków?czyprzezapostołów?zaistenie,bopowiada:
Nie wi dzial ne je go rze czy, ... od stwo rze nia świa ta, przez dzie ła je go, ro zu mem
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oglą da ne by wa ją (rz 1,20).a więc niekiedy przyrodzone rozumowania
sąwidoczneipewne.

A głu pi są wszy scy lu dzie, w któ - [517] rych nie ma zna jo mo ści Bo ga... ani
z roz wa ża nia dzieł nie roz po zna li Twór cy... Z wiel ko ści bo wiem pięk no ści i stwo -
rze nia stwo rzy ciel tych rze czy ła two po zna ny być mo że (Mdr13,1.5).oczywi-
steprzetosąibardzopewneniektóreuzasadnienia.awięcnaukispekulatywne,
któreodlewanesąiwykonywaneztegorodzajuuzasadnień,niesąbłędami
ipustymiomamami.coluternietylkogłupio,leczbezbożniestwierdził.

ŻebowiemwszelkaludzkawiedzaimądrośćjestodBoga,wynikanietylko
ztego,codopieroprzedłożyliśmy,lecztakżezinnychświadectw,któreprzyta-
czaKlemensaleksandryjski.Pierwszejestto:Wszel ka mą drość od Pa na Boga
jest (Syr1,1).Drugieto:Otom we zwał po imie niu Bez e le ela, ... i na peł ni łem go
... mą dro ścią i ro zu mie niem ... ku wy my śle niu co je no mo że być uro bio ne itd.
(Wj31,2-4).rękodzielnewięcrzemiosło,astądwszelkaludzkanauka,powin-
nabyćodniesionadoBogajakodoźródłaipierwszejzasadykażdejmądrości.

ztegoiwieluinnychnależypojąć,żeci,którzymówią,iżfilozofiajest
błędemipustymomamem,tychnależypotępićnietylkozagłupotę,lecztakże
zaniezbożność.Bógbowiemjestprawdąiodniegoniemabłędu.Stądłatwo
też siępojmuje, skoro rozumowania filozofii zBoskiej prawdy sąwzięte
idobyte,żeci,którzyjeodrzucają,sprzeciwiająsięBożejprawdzie,którąone
istnieją.aconatakiejpodwaliniesięopiera,niemożebyćwątłe,albosłabe.
Dlategozarozumialiludziedarmousiłująobalićprzyrodzonerozumowania
filozofii.obabowiemświatła,inaturyiwiary,zktórychjednymtocoprzy-
rodzone,drugimtoconadprzyrodzonemówisię,żewidzimy,sąodBoga.
Tebowiemświadectwa:By ła świa tłość praw dzi wa, któ ra oświe ca ka żde go
czło wie ka (J1,9),oraz:Zna kiem jest nad na mi świa tłość ob li cza twe go, Pa nie
(Ps4,7),odnosząsiętakżedoprzyrodzonegooświeceniaumysłu.

TakniemniejbylibyśmyprzezBogazwiedzeni,błądzącwświetleprzyro-
dzonym,jakgdybyśmybłądziliprzezświatłowiary.Światławięcprzyrodzo-
negoprowadzenie,badanie,uzasadnieniaodpierać,nietylkojestgłupie,czego
augustynnauczawczwartejksiędzeDe Tri ni ta te, (rozdział6), lecznawetnie-
zbożne,czegowtymźródleobficienauczaliśmy.Toźródłozaistemogłobyjuż
byćzakończone,gdybynienależałowpierwodpowiedziećnateuzasadnienia,
którebłędnowiercywbrewnamprzedłożyli.zobaczmywięcpierwsze,potem
kolejnopozostałe.

[518] RozdziałIX,

[zadośćczyniuzasadnieniomprzedłożonymwrozdzialedrugim]

Od po wiedź na pierw sze. napoczątkuwięcprzeciwstawiająnampowagę
starożytnych.Gdytoczynią,starożytnychkrzywdzą.czymbowiemin-

nymjest,żewszystkieludzkienaukiprzezojcówbyłypotępione,jakiżoni
bylinietylkoniedoświadczeni,lecznawetobcyczłowieczeństwu?Boskoro
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człowiekuczestniczywrozumie,postrzeganastępstwa,widzizasadyiprzy-
czynyrzeczyorazichpostępijakbyposzukujewarunków,porównujepodo-
bieństwaidorzeczywidzialnychdołączaiprzywiązujeniewidzialne.ztego
umysłowegoposzukiwaniaibadaniapowstająwczłowiekuprzyrodzonenauki,
którychstudiumktogani,niepojmujęzaiste,couważazachwalebne.

Ponieważzaśdługobyłobydopisywaćinneurywkiztychżesamychojców,
wktórychzalecanesąludzkienauki,chcętylkojedenzaugustynaprzytoczyć,
ztejżesamejksięgiCon tra Fe li cem Ma ni cha eum, któregoświadectwooni
namchybanajbardziejprzeciwstawiają.augustynwięc,chociażganiłtych
błędnowierców,którzyośmielalisiępowagęKościołaprzewyższaćobietnicą
rozumu,jednaknaswoimmiejscuistopniudoceniaprzyrodzonerozumy,mówiąc:
Naj mi ło ściw szy wład ca wia ry przez sła wet ne zgro ma dze nia lu dów i na ro dów,
oraz przez sa me sto li ce apo sto łów, umoc nił Ko ściół zam kiem po wa gi, a przez
nie licz nych po bo żnie uczo nych ta kże bar dzo ob fi tym uzbro je niem nie zwy ciężo -
ne go ro zu mu. A ta za sa da jest naj słusz niej sza: do zam ku wia ry przyj mo wać
sła bych, aby za nich, bez piecz nych już, dziel nym ro zu mem wal czo no. ztego
urywkaczytelnicywidzą,cosiępodobaaugustynowi.Gdybowiemuniego
porównujesięrozumzpowagą,wspaniałośćrozumuzaisteleży,powagazwy-
cięża.aleonjednaknigdytychdwóchmocyuzasadnianiataknierozdziela,
jakbyktośmógłbyćteologiem,ktotegosamegojednocześnienieopieranaro-
zumieipowadze.nieuczonegobowiemzbroiwiarą,uczonegotakżerozumem.

Przetouczenimężowieniepotępiająludzkichnaukorazichprzyrodzonych
rozumowań,lecztych,którzychociażniesąwjednościkatolickiejaszczycą
sięchrześcijańskimmianem,ośmielająsięniedoświadczonychnibyrozumem
pozyskać,ponieważczują,żeleżąnajpodlej,jeśliichpowagęporównasię
zpowagąkatolicką,jak[519] augustynnapisałdoDioskora.

Potępiająteżtych,którzyprzedkładająfilozofienadewangelie,dlaktó-
rychawerroesjestPawłem,aleksanderzafrodyzjiPiotrem,arystoteleschry-
stusem,PlatonnieBoskim,leczBogiem,mysamizwłaszczaweWłoszech
widzimywielutegorodzaju,którzywzgardziwszyPismemświętym,donauk
tychfilozofówjakdoSyrenichskałprzylgnęliipokapeluszachnawetoraz
infułachnieproroków,nieapostołów,nieewangelistów, leczcyceronów,
Platonów,arystotelesówgłosili.

ojcowienasiganiąteżtychkapłanów,którzyzabardzoulegająksięgom
filozofów.niechcielibowiemstudiamifilozofiiprzeszkadzaćsobieci,którzy
trzebabyło,byzajęlisiępracamibardzopoważnymiikoniecznymi.Bazyli
iGrzegorzzpewnościąnatrzynaścielatpożegnaliwszystkieksięgiświeckiej
mądrości,abycałkowiciepoświęcićsięPismomŚwiętym(rufinwksiędze
10,rozdziale9swejHi sto ria). Świadczyteżosobiehieronim,In Epi sto lam
ad Ga la tas, żeprzezpiętnaścielatżadnaksięgaPogańskichmędrcównawet
dorąkmusięniedostała.

DalejKlemensaleksandryjski(szóstaksięgaStro ma ta), mężomtegorodza-
ju,którzypowinnibyćwKościelenauczycielamidoskonałymiibezwzględ-
nymi,dozwalanastudiafilozofii,tylkodlaodprężeniasię,podczasodpo-
czynku,aponieważmądrośćposłałasłużebnice,bywzywałydoarki,ojcowie
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napominali,żenauki,którezwąwyzwolone,powinnyteologiisłużyć,anie
panowaćnadnią.Ten,ktojestudiuje,powinientroszczyćsię,byznęconylub-
czykamisłużebnic,niewzgardziłpanią,tojestprawdziwąmądrością.zatrosz-
czysię(Klemensaleksandryjski,pierwszaksięgaStromata),bygdyagar,
egipcjanka,wobjęciachabrahamarozzuchwalisię,zostałapreczwyrzucona
itułałasię,iniepozwoli,byizmaelwyśmiewałprostotęizaaka,alboagargar-
dziładobrociąSary(rdz16,1-16i21,9-21)niechpaniupokarzaikarcisłu-
żebnicę,niechmawrękach,niechużywajejilesiępodoba.Jeślibowiem
skromna,będziepożyteczna,taktórejgdyzawielesiępozwala,jestnawet
szkodliwa.(hieronimaSer mo in Pro phe tis in cul tus ongiśniespodobałosię).

Przelotnebowiemjestnaszeżycieiileczasuudzielimystudiomludzkim,
tyletrzeba,byśmyodjęliBoskim,którympoświęciłanasreligiachrystusowa.
Którzyteżzbytnioprzykładająsiędonaukwyzwolonych,cinasiąkająbłęda-
mi,któreztrudemmożnawypłukać.otymprawniezastrzeżononaSoborze
laterańskimzaleonaX,sesja10.Jest[520] teżprawounasbardzoświęte,
którewtegorodzajunaukachćwiczytylkomłodzieńców,itoniewszystkich,
leczzdolnych,natomiastzakazujetychstudiówstarszymorazbardziejtępego
umysłu.

ajeżelizaistełamiąprawo,albonafilozofięidialektykęwięcejbiorączasu
istaranianiżjestsłuszne,zpowoduichwadyniepowinnabyćobelżywiena-
padanaspekulatywnafilozofia,alboscholastycznateologia,którająbierzena
swójużytek.Boitonieumykanam,conawetwmowiepospólstwasięściera:
Nie za nad to! We wszyst kich rze czach naj lep szy jest umiar! Toiwierszami
naśladowałhoracy:Jest umiar w rze czach, są wresz cie pew ne gra ni ce, ipo-
zostałejaknajpoważniej,znanajestbowiemtapieśńczytelnikom.obiewięc
wadyganimy,itych,którzyksięgiarystotelesaczyPlatonadnieminocąprze-
wracają,itych,nawetowielebardziej,którzybędącpozbawieniwszelkiej
znajomościrzeczyprzyrodzonych,gdyjakmówią:koniuszkiemjęzykaŚwię-
tychPismzakosztowali,jużuznająsięzadoskonałychteologówizaniedbują
filozofię,jakobyniezdatnądoopracowaniasprawteologicznych.

leczoświadectwachŚwiętychwydajenamsię,żepowiedzieliśmydosyć.
(Od po wiedź na dru gie). zPismazaśŚwiętegonajpierwsięnamzarzuca

świadectwoKoheleta,któregojednakprawdziweiwłaściwepojmowanieła-
twozdobędziemy,jeśliceluiduchacałejksięgitrzymaćsiębędziemy.Głów-
nymzaśzamysłemSalomonawtejksiędzejestwyjaśnienie,jakijestówcel
człowieka,dlaktóregozostałstworzony,toznaczywjakimmiejscupołożone
jestszczęścieczłowieka.Bopozostałerzeczy,któreKoheletwtymkazaniu
wyjaśnia,tuostatecznienależąiwszystkiepowracają.Przedkładawięczaraz
napoczątkutęogólnąwypowiedź:Mar ność nad mar no ścia mi i wszyst ko mar -
ność (Koh1,2),czymoznajmia,żeżadnedobrategoświataniemogąstano-
wićcelużyciaczłowiekaiudzielićmuprawdziwegoszczęścia.Wtymbowiem
znaczeniuMędrzecwszystkierzeczyzwiemarnością.itozaistedorzeczy!
Marnościąbowiemzwykłosięokreślaćto,coniemacelu,czylibezużytecz-
nejestdocelu,któregosięszuka,(drugaksięgaPhy si co rum arystotelesa).
Słuszniewięcmarnościązwanesąterzeczy,wktórychjeśliczłowiekszuka
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spokoju,nieznajduje;jeślioczekujeszczęścia,oczekujedarmo;jeślipragnie
swójcelosiągnąćiotrzymać,stajesię[521] zawiedziony.

założywszywięcwtymznaczeniutematnapoczątkukazania,którymSalo-
monobjąłwszystkiedobrategoświata,badanastępniekażdezosobnaiwyka-
zuje,żeszczęściaczłowiekanienależypokładaćwmądrości,aniwzasobach,
aniwbogactwach,aniwrozkoszy.Dowodzizaś pierw szym roz dzia łem, że
człowiekniejestuszczęśliwionyprzezludzkienauki.Tego,coodpowiednio
ipoBożemudowodzi,nietrzebatuwykładać.

(arystoteles,wdziesiątejksiędzeEthi co rum; hieronim,In ca put 10 Eccle -
sia stis, mówi:czytajPlatona,przewijajchytrościarystotelesa,pilniejprzyglą-
dajsięzenonowiiKarneadesowi,aprzekonaszsię,żeprawdąjestcosięmówi:
Pracagłupichgnębiich.Szukalibowiemoniprawdywszelkimwysiłkiem,lecz
ponieważniemieliwodzaiprzewodnikadrogi,aprzekonanibyli,żeludzkimi
zmysłamimogąpojąćmądrość,domiastawcaleniedoszli.októrymwPsal-
mie72,20mówisię: Pa nie, w mie ście twym ob raz ich w ni wecz ob ró cisz.
Wszystkie bowiemcienie i rozmaite obrazy oraz osoby, którew różnych
dogmatachprzywdziali,Panwmieścieswoimrozproszy.)

Trzebatylkoprzestrzecczytelników,bynieobracalisięwzmiennymbłę-
dziearystotelesa,którywkontemplacjinajwyższychrzeczyumieściłnajwy-
ższedobroczłowieka.Gdybyonmówiłoduszachwyzwolonychodciała
iszukałszczęściażyciaprzyszłego,nam,toznaczyrodzinieŚwiętegoToma-
sza,cośbyzaistepowiedział.leczponieważonieśmiertelnościduszyrazto,
raztamto,iniezawszemówitosamo,trudnopojąć,comianowiciezaistemyśli
odrugimżyciu,któregoalboniemiałzbadanego,albocałkiemnieznał.cóż
miałpowiedziećczłowiek,alboniezbożny,albozpewnościązmiennyichwiej-
ny, pozbawiony pomocy zmysłów, którymi jak pomocnikami w osądzie
wszystkichrzeczysięposługiwał?Mówiwięcoszczęściużyciaobecnego.

StądbowiemwEthi cae orazPo li ti cae szukazasobów,bogactw,przyjaciół,
zdrowiaiinnychtegorodzajuzniszczalnychidoczesnychdóbr,jakopomocy
szczęśliwości.awksiędzeDe bo na for tu na, bezdóbrzewnętrznych,których
fortuna,jakmówi,jestpanią,przeczy,żektośjestszczęśliwy.ztegopowodu
niemożnawątpićosądziearystotelesa;aczysłuszniepowiedział,czyprze-
ciwnie,otymzapewnewątpićmożna.

zaiste,ktopojąłtenpierw szy roz dział Koheleta,tenjużbezwątpieniabędzie
mógłłatwouchwycićbłądarystotelesa.Bojakiegorodzajuszczęściebędzie
miałkontemplującterzeczyniebiańskieiponadniebiańskieduch,takogrom-
nymciężaremciała jeż nie obarczony lecz przywalony?Mędrzec rzecze:
Myśli bo wiem ludz kie są bo jaź li we, i nie pew ne prze wi dy wa nia na sze; bo ciało,
pod le głe ska że niu, ob cią ża du szę, a ziem skie miesz ka nie tłu mi umysł wie le
[522] my ślą cy. I z trud no ścią do my śla my się rze czy, któ re są na zie mi i co ma my
przed ocza mi z tru dem znaj du je my; a co jest w nie bie, kto zba da? (Mdr9,14-16).
równieżKohelet1,8:Wszyst kie rze czy trud ne, nie mo że ich czło wiek wy mó wić.

PrzedziwnezaisteigodneSalomonazdanie,którewyjaśniato,coarysto-
telesrównieżsamsurowoimądrzepowiedział,żeostrzenaszegoumysłu
nieinaczejślepniewobectego,cojestnajbardziejoczywiste,niżoczysowy
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wobecblaskusłońca.niektórzytymbardziejpodziwiająmyślarystotelesa,
izaistesłusznie,żechociażwiedział,jaksłabesąsiłynaszegoumysłu;jak
krótka,płynnainiewiernajestpamięć;stępiona,utrudniona,ułomnabystrość;
leniwa,ociężałapilność;wtymumieściłszczęśliwość,cotakbardzowtym
życiuwątłejestinikłe;takbardzociemneiniedoskonałe;takbardzosłabe
iniestałe;takbardzoprzezsięniezdatnedouszczęśliwiania;takbardzowresz-
cieniewielkiejliczbyludzi;żezdajesięniemalnicniemiećztego,cozawiera
określenieprawdziwegoszczęścia.

(Koh7,25.29:głę bo ka jest głę bia, kto ją znaj dzie? Obej rza łem wszyst ko
my ślą mo ją, ... abym szu kał mą dro ści i ro zu mu, itd.itd....Mę ża jed ne go spo -
śród ty sią ca zna la złem, itd.;rozdział8,16.17:Przy ło ży łem ser ce swe, abym
po znał, itd.apotem:I zro zu mia łem iż ... wszyst kich itd.;Koh1,18:kto przy -
czy nia umie jęt no ści, przy czy nia i pra cy; Koh1,8:nie na sy ca się oko wi dze -
niem, ani się ucho na peł nia sły sze niem; orazKoh7,24:mó wi łem: Bę dę mą dry,
a ona da lej od stą pi ła ode mnie.)

Jakietobowiemszczęście,którebardzoczęstojestprzerywaneiustępuje
rzeczomnajpodlejszym?Któreniejestwspólnymdobremrodzajuludzkiego,
leczktórebardzonielicznimoglibyosiągnąć iotrzymać?naktóregdyby
wszyscyludzie,jakjestsłuszne,ważylibysięjakonaswójcel,całarzeczpo-
spolitabyzginęła?Którepowiększoneniezwiększaspokojuczłowieka,lecz
mozół?Którepragnieniaczłowiekanienasyca,leczrozbudza?Duchbowiem
ludzki,jakdługotużyje,możebyćpoznaniemrzeczynękany,nasyconybyć
niemoże.

niechwięcpozostanie,żeszczęścietegożycianiepoleganaużywaniu
pierwszejfilozofii,tojestnakontemplacjiniematerialnychrzeczy,jakożecho-
robamożejązabrać,bólprzerwać,biedazaburzyć.Jeżelibowiemdotego
szczęściaarystotelesowskiegokoniecznejestjakbywspółbrzmienieinnych
takżedóbr,takiegoszczęśliwcaarystotelesnamzmyśla,którego,jaksądzę,
nigdyniebędzie,a jakpotwierdzićmogę,zpewnościążadnegoniebyło.
acóż,żejaktenżearystotelesprzekazujewksiędzeDe bo na for tu na, gdzie
po tę żny umysł, tam naj - [523] mniej sze szczę ście, gdzie zaś po tę żne szczę ście,
tam naj mniej szy umysł?Kohelet9,11powiada:Wi dzia łem ... iż ... ani mą drych
chleb, ani uczo nych bo gac twa, ani prze myśl nych ła ska; ale czas i przy pa dek
jest we wszyst kim. najakiejprzetozasadziepowiemy,żedobrafortunysą
konieczne do szczęścia, które poddane przypadkowi bardziej przypadają
głupiemuniżmądremu?

oileżmądrzejSalomonumieściłcelczłowieka,któregowtymśmiertelnym
życiuszukaćmożna,wbojaźniimiłościBoga!rzecze:Bo ga się bój i strzeż
przy ka zań je go, bo to jest ca ły czło wiek (Koh12,13).iztympoglądemzgadza
się całe Pismo Święte. Mówi: Bło go sła wio ny mąż, któ ry się boi Pa na, 
w przy ka za niach je go bę dzie się ko chał wiel ce (Ps111,1);i:Bło go sła wie ni
wszy scy, któ rzy się bo ją Pa na, któ rzy cho dzą dro ga mi je go! (Ps127,1);oraz:
Bło go sła wie ni nie po ka la ni w dro dze, itd;(Ps118,1)auMateuszaPanpowia-
da:Bło go sła wie ni, któ rzy łak ną i pra gną spra wie dli wo ści; oraz:Bło go sła wieni
czy ste go ser ca (Mt5,6.8).
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Bezwątpieniawobecnymświeciealbotojestszczęściem,alboniema
wogóleżadnego.Przeztobowiemosiągamyprawdziweidoskonałeszczęście,
przeztorównieżdonieskończenieszczęśliwego,tojestdoBoga,najbardziejsię
przybliżamy.Jakzaśimcośjestbliższeipodobniejszedonajgorętszego,tym
jestgorętsze,takimktośjestwtymżyciubliższyipodobniejszydoBoga,tym
bardziejbędziebłogosławionyiszczęśliwy.TakżePawełapostoł(1Kor13,13),
anietylkoŚwiętyTomasz,powiedział,żemiłośćBogawtymżyciuprzewy-
ższapoznanieiwiedzę.(Sum ma the olo gi ca,częśćii-ii,zagadnienie23,artykuł
6,do1.BocomówiKajetan,żemiłośćBoganiejestnaturalnącnotą,niedo-
rzecznejest).WmiłościwięcBoga,aniewpoznaniu,jestszczęścietegożycia.

Jeżelinawetpoznanierzeczyziemskichiniebiańskich,którerodząwczło-
wiekunaukiprzyrodnicze,nikogoniemożeuczynićszczęśliwym,nieodrazu
zostałoprzezSalomonapotępione.leczstudiumludzkiejnaukinazywanaj-
gorszymzajęciem,ponieważjestbardzomozolne.złembowiemwPiśmie
Świętymnazywanajestczasemniewina,leczkara(ez45;am3).Tenżezwie
marnościąrównieżstudium,boniedajeczłowiekowijegoceluibezużytecz-
nejestdlaosiągnięciaprawdziwegoszczęścia.Jeślizaśtegoświadectwanad-
używamywobecnaukwyzwolonych,zganimyzarazemzasoby,bogactwa,
królestwa,sztuki,wszystkowreszcie,cojestpodsłońcem.BotosamoMędrzec
powiedziałteżonich.Ponieważtojestbardzogłupie,przyznajmy,żezesłów
Koheletaniczegoprzeciwnaukomludzkimsporządzićniemożna.

[524] Od po wiedź na trze cie. TymmniejzKsię gi Przy słów (5i7)niespo-
rządzasię(Klemensaleksandryjski,Stro ma ta, księgapierwsza),boowesłowa
wyraźniepojmujesięoślepejżądzy,którąucycerona(In Ca to nem Ma io rem)
Platonzwieprzynętązłych,żemianowicienaniąchwytanisąludzie,jakryby
nawędkę.filozofianiejesttąnierządnicą:włóczęgą,gadułą,niespokojną,
bezwstydną,pieściwą,przymilną,gotowądouwodzeniadusz,leczjeżelijest
czymśtakim,tojestowąTamarą,którazpowodupotomstwasiadłanaroz-
drożu,doktórejzboczyłgorliwyiwiernyJudaistądzrodziłafaresaizarę
(rdz38,11-30),którzywspomnianisąwewangeliach(Mt1,3;Łk3,34).Muzy
niesąsyrenami,jakjestuPitagorasa;czystesą,niesąnierządnicami;praw-
domównesą,niezwodnicze.ci,którzyrozkoszująsięśpiewamisyren,cisą
wgrzechu;ci,którzykochająmuzy,wgrzechuniesą.WliściezaśdoKolo-
san(2,8),jakpiszetenżeKlemens(Stro ma ta, księga1i6),apostołniegani
filozofiiprawdziwej,tojestktóraprawdziwiemyślionaturzerzeczy,lecz
epikurejską,któramianowicieusuwaopatrzność,adoliczbybogówwłącza
żądzę,iwierzy,iżpozacielesnymirzeczaminicniema.

Tegorodzajuwięc,orazinnepodobnenaukifilozofów,potępiaPaweł,które
przezsamychautorówpodnazwąfilozofiisąsprzedawane,chociażniczym
mniejniesąwrzeczywistości;leczsąprzekazamiludzibezwiedzy,jakich
nazywaapostoł.Prawdziwązaśiprzyrodzonąfilozofięmasięniezludzkie-
goprzekazu,leczzobjawieniaBożego,jakwyżejwykazaliśmyświadectwem
tegosamegoapostoła(Kol2,1-4).

Skorozaśwtymsamymrozdzialenapisanejest:A to po wia dam, że by was
nikt nie pod szedł przez wy nio słe mo wy (Kol2,4), dziwnejest,dlaczegoluter,
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filipiinni,których,ponieważdotąduważanisązaKatolików,niechcętu
imienniemiażdżyćzbłędnowiercami,niezganiliwymowyiwszelkiegowy-
niosłegosposobumówienia.niedorzecznejestbowiem,bykomupodobająsię
naukisłów,temuniepodobałosiępoznanierzeczy.leczniebezpiecznacieka-
wość,(botoktośpowiedział),izbytniaśmiałośćwokreślaniurzeczynieja-
snych,zestudiumfilozofiinamsięzrodziły. i tenżewusprawiedliwieniu
najwyższejgłupotydorzuciłzawiśćnajwyższejnieprawości,żeniemyślipotę-
piaćfilozofiijakocałej.Jakizaśjesttenrodzajspotwarzania:niejestszczere-
go, szlachetnego, [525] sprawiedliwego, dobrego człowieka, lecz raczej
przewrotnegociemnego,przebiegłego,zwodniczego,złośliwego,chytrego,
podstępnego,przemyślnego.

Wierzmi,zestudiumfilozofiinierodząsięwady,leczrodząsięzbłędu
iniewiedzy.cóżbowiemmożebyćbardziejprzeciwnefilozofii,niżalbopo-
stępowaćzapustyminiebezpiecznym,albobezżadnegowahaniaokreślaćto,
coniedośćjestzbadaneipoznane?acoznaczytopowiedzenie,żeniemyśli
potępiaćfilozofiijakocałej?Jakąwięcczęśćfilozofiipotępia?czy,jakluter,
tę,którakontemplujeipoznaje?niechrozwinieiroztrząśnieswojepojmowa-
nie,byzobaczyłjakiwnimjestobraz,postaćipojęciefilozofii.Mybowiem
nasposóbluduniezwiemyfilozofiąnaukistoickiej,alboplatońskiej,albopita-
gorejskiej,alboarystotelesowskiej;leczjakoludziebiegliwokreślaniu,jeśli
chcemytłumaczyć:studiummądrości;jeśliosamąrzeczpytamy:znajomość
rzeczyludzkichiBoskich,ziemskichiniebiańskich.Jąpotępiać,niemówię
jakocałą,leczzaistenawetczęściowo,jestalbowybitnejgłupoty,albooczy-
wistejzłośliwości.nadtoaugustynwksiędzepierwszejDe mo ri bus Ec c le -
siae Ca tho li cae, rozdział 21, pojmuje, że należy się strzec ciekawskiego
badaniaprzyrody,ijakiegośzbytniegozamiłowaniaziemskiejmądrości,anie
prawdziwejfilozofii,którajestrozważnymumiłowaniemmądrości.

Od po wiedź na czwar te. JużzaścoprzeciwstawiasięzPierwszegolistu
doKoryntian,nictegoniemożeporuszyć.Bocomówi:Za gu bię mą drość
mądrych (1Kor1,19),tojestzupełnietaksamo,jakbypowiedział:„zaciem-
nięmądrośćmądrych”.Wjakisposób?Mianowicierozjaśniającświatwięk-
szymświatłemnauki,wobecktórejwszelkanaukafilozofówwydasiężadna;
takjakrównieżmówisię,żesłońceblaskiemswoimwytraciłojasnośćgwiazd
ipochodni.

roztropnośćzaśroztropnychBógodrzucił(1Kor1,9),ponieważniewy-
brał,jaktylko:głup stwa świa ta, aby za wsty dzić mą drych (1Kor1,27).Wtym
znaczeniumówisię,żeodrzuciłmocnychipotężnych,ponieważnaaposto-
łówwybrałsłabychipospolitych,abymocBogabardziejwgłoszeniuewan-
geliijaśniała.(Tomyślihieronim:In Isa iae ca put 29. Uczy zaistetam,że
mowaprorockaniejestowszystkich,leczomądrychinauczycielachŻydów,
którzywiadomo,żezprzyjściemchrystusazostanązBożegosąduzaślepie-
ni.Powiada(iz29,14):Zgi nie mą drość od mą drych je go, i ro zum roz trop nych
je go ukry je się.) chociażKlemenswpierwszejipiątejksiędzeStro ma ta uczy,
żebyćmożeniematumowyoprawdziwiemądrychiroztropnych,leczotych,
którzymądrzyiroztropnisobiesięwydają.Takjakewangelianienazywasię
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głupotą,ponieważgłupotąjest, leczponieważ[526] mądrymtegoświata
taksięwydaje.

Tobowiem:Umie jęt ność na dy ma (1Kor8,1),jestbardzołatwedopojęcia.
Boapostołniepotępiatubardziejumiejętności,niżpotępiłbyktośzasoby,
królestwa,piękno,siły,wstrzemięźliwośćidziewictwo,ponieważświadczyłby,
żeonewszystkienadymają.Klemenszaśaleksandryjskiwdrugiejksiędze
Stro ma ta, wykładatootych,którzyzamądrychsiebieuważają,podczasgdy
jednaksąpyszni,niczegonaprawdęniewiedzą,acodozagadnieńsąopie-
szali.Pojmowanietoprawdopodobniejpochodzistąd,coapostołzarazdodaje:
Je śli kto mnie ma, że coś umie, jesz cze nie wie, jak mu umieć po trze ba (1Kor
8,2).awięcnieprawdziwawiedzanadyma,leczktórawydajesię,ajednak
niejest,tanadyma.leczwsiódmejksiędzeStro ma ta ponowemuwykłada
na dy ma jako:czynić,bywielmożniemyśleli,którzyjąbymieli.

PrzeciwstawiazaśwtymowoSyracha4,11:h σοφία ύίος έαυτής ανύψωσε,
to jest: „mądrość na dę ła swych synów”, tak bowiem przekłada tłumacz.
coinni:wznio sła, a hieronim:tchnie ży cie (Syr4,12)Wyrazzaśανύψοω
znaczy:pod no sić iusu wać.

Tymczasemna to świadectwozPierwszegolistudoTymoteusza6,21
ŚwiętyhieronimwCom men ta ria su per Epi sto lam ad Ti tum, rozdział1,odpo-
wiadawtesłowa:Py ta się, dla cze go do te go, co po wie dział Apo stoł: „Dla
wia ry wy bra nych Bo żych i po zna nia praw dy” do dał: „Któ ra wie dzie do pobo -
żno ści” (Tt1,1), czy jest ja kaś praw da, któ ra nie po le ga na po bo żno ści, a teraz
dla wy ró żnie nia jej wno si się po zna nie praw dy, któ ra jest zgod na z po bo żno -
ścią? Za iste jest praw da, któ ra nie ma po bo żno ści, jak gdy by ktoś znał grama -
ty kę, al bo miał dia lek ty kę ja ko spo sób po praw nej mo wy, i roz są dzał bym mię dzy
błę da mi a praw da mi. Rów nież geo me tria i aryt me ty ka oraz mu zy ka ma ją 
w swej wie dzy praw dę, lecz ta wie dza nie jest po bo żno ścią. Wie dzą po bo żno -
ści jest znać Pra wo i poj mo wać Pro ro ków, wie rzyć Ewan ge lii, znać apo sto -
łów. Bez po bo żno ści zaś zna jo mość praw dy roz ko szu je obec nie, lecz nie ma
na gród wiecz no ści. Dotądhieronim.zdrowymiwięcmowaminazywaapostoł
te,któredajązbawienieduszy,pobożnymizaś,któreludziczyniąpobożnymi
ireligijnymi.Tegoludzkawiedzaniedaje,leczdlategoniejestdlateologa
nieużyteczna.

Od po wiedź na pią te. Tymczasemapostołowienie[527] byliwludzkim
piśmiennictwiewyuczeni.Przyznaję.chrystusnieuczyłichgeometrii,astro-
logii,fizyki.itoteżprzyznaję.DuchŚwiętyuczyłichwszelkiejprawdy,anie
filozofii,arytmetykialbogeografii.(Sokrates:Hi sto ria ec c le sia sti ca, księga
pierwsza,rozdział8).Prawdąjesttakżeto,żechrystusiapostołowieprzeka-
zalinamniesztukędialektyczną,lecznagąwiedzę,którastrzeżonajestwiarą
idobrymiczynami.nieprzeczę.niesąwięctenaukipotrzebnenauczycie-
lowichrześcijańskiemu.atojest,czemujabardzowytrwalezaprzeczam.

apostołommianowicie,jakrzeczeKlemens(księgapierwszaStro ma ta),
DuchŚwiętywpełnipodpowiadałwszystko,codopojmowaniaPismaŚwię-
tegoidonauczaniawszelkiegorodzajuludzibyłokonieczne.Myzaś,którzy
niemamytegoszczególnegodaruDuchaŚwiętego,jeżelinieznamyludzkiego
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piśmiennictwa,toiBoskiegozaistepojąćniemożemy,anibyćwKościele
doskonałyminauczycielami.chrystusteżiapostołowienieuczylinasludz-
kichnauk,bywiaranaszaniebyławmądrościludzkiej,leczwmocyBożej.
nauczaćtakżeniczegoniechcieli,jaktylkotego,cobyłobydozbawienia
konieczne.

zresztąjeślipodobasięprzykład:nieznajmygramatyki,boapostołowie
niebyligramatykami.Bądźmybełkotliwi,boapostołowieniebyliwymowni.
niczegoponaradzie,przemyśleniu,rozważaniuiprzygotowaniuniewnośmy,
ponieważapostołowiedlapokonaniabłędnowierców,filozofów,isamowład-
ców,bardzomądrzeodpowiadalinatychmiastibezprzygotowania.Jakimzaś
sposobemnauczenizostaliwszelkiejprawdy,wyjaśniłaugustyn:In Jo an nem.
Sązaśbezwątpieniapewneludzkieprawdy,którychchociażapostołowiesię
nieuczyli,myjednakzpożytkiem.sięuczymy.

Że bowiem ludzkim naukom poddana jest prawda, którą opracowują
iwktórejsięobracają,jesttakoczywiste,żegłupiebyłobymichciećdowo-
dzić,ainnymprzeczyć.Wjakimzaśczasie,jakimmiejscu,zjakimrodzajem
ludziteologpowinienzludzkichnaukkorzystać,boiotopytasięwuzasad-
nieniu,winnejksiędze(ostatniej)szerokoistaranniewyjaśnimy.Terazwięc
terzeczypomijamy,którychzasadaiwyższajestinainnyczaswinnabyć
odłożona.

Od po wiedź na szó ste. Tylkowięctoostatnieuzasadnieniezostało,naktóre
powinniśmyodpowiedzieć.TocozmyślnieczyniKlemensaleksandryjski,
mówiącwpierwszejksiędzeStromata: Przez [528] usu nię cie fi lo zo fii prawda
nie gi nie, lecz znaj du je się dla niej współ pra cow ni ca i po moc ni ca; jak pierw -
szy i dru gi sto pień te mu, kto wstę pu je na piętro, a gra ma tyk te mu, kto ma filozo -
fo wać. Bo i wzrok i słuch przy czy nia ją się do praw dy, a tym, któ ry ją sto sow nie
i na tu ral nie po zna je jest umysł. Ta kże przej rzy stość po ma ga w prze ka zy wa niu
praw dy, oraz dia lek ty ka, by śmy nie zo sta li po wa le ni przez błęd no wier stwa. 
A za iste na uka Zbaw cy jest do sko na ła i ni cze go nie wy ma ga ją ca, po nie waż
jest mo cą i mą dro ścią Bo ga. Fi lo zo fia zaś do cho dząc nie czy ni praw dy po tę -
żniej szą, lecz so fi stycz ne uza sad nie nia prze ciw ko niej osła bia, a od pę dza jąc
pod stęp ne za sadz ki prze ciw praw dzie, jest ogro dze niem i wa łem win ni cy. I ta
za iste praw da, któ ra jest z wia ry, ko niecz na jest do ży cia jak chleb. A na uka
któ ra po prze dza, po dob na jest za ką sce i de se rom. Gdy koń czy się uczta słod ki
jest pla cek, jak mó wi Pin dar Te bań ski. DotądKlemens.(zobacztakżeSokra-
tesa,Hi sto ria ec c le sia sti ca, księgatrzecia,rodział16).

Dotądimymówiliśmyoósmymźródle.ajeżelisąmożejakieśpozosta-
łości,będąroztrząsanewdziewiątymźródle,którezaraznastępuje.

Dzie wią tej Księ gi ko niec.
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[529] O PO WA DzE PO sTĘ PU JĄ CyCH
zA nATURĄ FI LO zO FÓW,

KTÓraleŻyWŹrÓDleDzieWiĄTyM,

Księ ga dzie sią ta

RozdziałI,

[wykładakoniecznośćopracowaniategoźródła]

WjakisposóbuzasadnieniadlaTeologawyprowadzanesązfilozofiioraz
zwszelkiejwogólenatury,sądzęiżwpoprzednimźródledostatecznie

zostało rozwinięte.następuje, bympozostałe prześledził, które należądo
powagifilozofówiludzkiejhistorii.Bopozostajątylkotedwa,spośródźródeł,
którezostałynapoczątkuprzedłożone,októrychniechmówićzacznę,gdy
wpierwtrochęozamyśleipoglądziemoimpowiem.

chociażbowiemksięginaszeobracająsięnietylkowscholastycznejwalce
izmaganiu,leczzawierająteżwieleinnychrzeczy,bardzoimpotrzebnych,
którebadająwewnętrzneiskrytepisma,lękamsięjednakczasem,byjakimś
dobrymludziomnazwaSzkołyniestałasięobmierzła,iniedziwilisię,że
wjejwyjaśnianiewkładamtylepracyiczasu.

Jazaś,jakdługosprawascholastycznaprowadzonabyłaprzeztych,którzy
zwyklibylizachęcaćmłodzieżdoTeologiischolastycznej,wszystkichmoich
troskimyślidokładałem,bysiebiejakimśsposobemodsporówscholastycz-
nychuwolnić.niesądziłembowiem,żemojedziałaniejestjakimśsposobem
Szkolekonieczne.Gdyzaśakademiastraciłatychnajwyższychmężów,anie-
którzy z pozostałych, którzywinni być towarzyszami broni tejże sprawy,
porzucilitestudiajakojałoweisporne,albopewnieominęlijakotrudneimo-
zolne,luteraniezaśzganilirównieżjakoszkodliwe,zaniegodneuznałemudać
sięnaspoczynek,któregoprzedtemwieluwielkimipragnieniamisobieżyczy-
łem.Przeto[530] natychstudiachodpoczątkuwiekuprzebywając,uznałem
żenajrzetelniejrzeczypospolitejchrześcijańskiejmogęsięprzysłużyć,jeśli
sercemoje,nawetwzdrygającesię,wSzkoleutrzymam.

Którejskorojakomłodzieniecwieleczasuoddałemdlauczeniasię,gdy
zacząłem publicznie wykładać Teologię i samego siebie poświęciłem
uczniom,całyniemalczastrawionybyłnanauczanie.Pisaniuniebyłospo-
czynku.Dźwigałembowiemwielkiebrzemięnietylkokształceniauczniów
wykładamiirozprawami,lecztakżeodpowiadaniawwielusprawachsło-
wemipismem.Dochodziłyteżczęstekazaniadoludu,doktórychprzezna-
czała mnie albo konieczność, albo chęć. Wielu zaś rzeczy, zwłaszcza
wielkich,razemwtymsamymczasienietylkorobić,lecznawetpomyśleć
niemożemy.

ztegopowodubardzoczęstotraciliśmywszelkązgołanadziejędokończenia
tegodzieła,wktórymwidzieliśmy,żetkwitakwielkatrudność,iżwymaga



człowiekanietylkowybitnieuczonego,leczżadnymiinnymisprawaminie
zajętego.leczczęściąprośbamiuczniówbłagani,częściąwyrzutamiprzyja-
ciółprzekonani,natwójzaisterozkaz,ojczenajlepszy,któregodążeniom,
zwłaszczawsprawietaksłusznej,zarównotrudno,jakiniesłuszniejestsprze-
ciwiaćsię,postanowiliśmy,jaktosięmówi,wwycinkowychgodzinachto
dziełokształtować,aby,jeśliprzypadkiemniemoglibyśmygodokończyć,
widaćbyło,żezpewnościązaczęliśmy.

Dlategozaśnieżałujęswegopostanowienia,bodobrzewiem,iżniegłupi
ludziepobudzalimniedochęcibadaniawielkiejsprawy.Mybowiemjeślitego
nieosiągnęliśmy,jednakzaistedążyliśmy,bywtychksięgachrozwinąćto,
coniedośćbyłonaszymznane,abyłojaknajbardziejpoznaniagodne.

leczidźmyjużdozaczętego.Trzebabowiemsięstarać,bymowadotego
powróciła,nawetjeśliczasemdoczegośinnegozbaczaćzaczęła.

RozdziałII,

[gdzieprzedłożonesąuzasadnienia,
którymiusuwanajestpowagafilozofów]

najpierwKlemensaleksandryjski,poważnypisarz,twierdzi,żekiedyśbyło
wKościelewielutakich,którzyzeSzkołychrześcijańskiejwyrzucali

powagęfilozofów.Przekazujeteż,iżoniprzywdziewalitoprzekonanie,które
PanwyraziłuJana(10,8):Wszy scy, ilu ich tyl ko przy szło, zło dzie ja mi są i zbój -
cami, i nie słuchały ich owce. złodziejamizaś[531] zwani,powiadają,ponie-
ważbylizwodniczymisofistami.Bosamnawetarystotelesmówi,żesofistyka
jestpewnymrodzajemkradzieży.

Justyn,gdynauczał,żefilozofowiepodobnisązłoczyńcomijakooszu-
stówodpierał,wzasadzkachfilozofaKrescentazostałzgładzony,jakpisze
euzebiuszwczwartejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział16.nienale-
żywięc słuchaćfilozofów, zwłaszcza że zawsze sprzeciwiali sięnaszej
nauce.

BoirufinwpierwszejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział2,oznaj-
mia,żeariuszowisprzyjalimężowiepodstępniwzagadnieniach,adlatego
przeciwniprostociewiary.równieżepifaniuszwdrugiejksiędzeAd ver sus
ha ere ses, rozdział69,ztegopowoduoceniaarian,żesąnowymiarystote-
likamiitruciznątegofilozofaswojewłasneciosyzarazili,aporzuciwszy
łagodnośćPana,przywdzialiarystotelesa.Takstalisięniegodnimiećwsobie
darDucha.ahieronimAd ver sus Lu ci fe ria nos powiada,żebłędnowierstwo
ariańskieczerpiestrumienieuzasadnieńzeźródłaarystotelesa.

Pawełwreszciemówi,żefilozofowietwierdząc,iżsąmądrzy,stalisięgłupi
ipod da ni bez ro zum nym my ślom (rz1,28).ichwięcpowaganiepowinnamieć
unasżadnegoznaczenia.

natychipodobnychuzasadnieniachopierałsięówstarożytnybłąd.Który
jednak, dawno już pogrzebany, luter bez żadnego uzasadnienia usiłował
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wskrzesić,awnetpotępićzarównopozostałychscholastyków,jakzwłaszcza
ŚwiętegoTomasza,jakobybyłsprawcąpanowaniaarystotelesa,niszczyciela
pobożnejnauki; takbowiemmówiCon tra La to mum. Wierzymianowicie,
żezaprzykłademDomicjananietylkozrzymu,leczzeświata,trzebafilo-
zofówwypędzić.Myzaśkrótkoibezroztrząsaniapouczymy,coutrzymuje
wiaraKatolickaizdrowyrozum.

RozdziałIII,

[dlaczegofilozofowiesąpotrzebniteologom]

Powagatychfilozofów,którzybłędniemyśleli,niemożewesprzećnaszej
nauki,aniukrytegozrobićznanym,jak prawdziwieimądrzenapisałaugu-

stynw (Epi sto la 56) Ad Dio sco rum.rzecze: Co bo wiem nam da dla obro ny
re li gii Chrze ści jańskiej, py tać co my śle li: Anak sy me nes, De mo kryt, Epi kur,
Par me ni des i Me lis sos (z Sa mos), oraz in ni po dob ni Fi lo zo fo wie te jże mą ki,
któ rych na uka peł na była błę dów prze ciw nych ro zu mo wi?

[532] niewszyscywięcfilozofowiesądobrzydlanaszejSzkoły,leczci,
októrychuPlatonamówiSokrates:Wie lu za iste jest w mi ste riach, któ rzy niosą
la skę, ma ło zaś Ba chu sów. Wspaniałyzaistegłosigodnywielkiegoamądrego
męża,którympouczanijesteśmy,żewielubrodąipłaszczem,amałowrzeczy
samejbyłofilozofów.Żetychwięcniewielu,którzymianowiciemociskutki
przyrody,prawidłożyciaiobyczajów,badalimetodąirozumemipowielkiej
częściimsiętoudało;tymwykłademdowodzimy,żesądlaTeologówpoży-
teczni.

izaisteniewidzę,dlaczegotegorodzajufilozofówluteranietakwielką
ścigająnienawiścią,chybażepisarzyzawiłychidozrozumieniatrudnych
wyuczyćsięaniniechcą,aniteżniemogą.Bokomentarzekażdego,bardzo
dobregofilozofa,azwłaszczaarystotelesa,wymagająucznianietylkozdol-
nego,lecztakżekochającegotrud.onizaś,zarównomałoznaczązdolnością,
jakzajęcisąibyliusunięciemtrudówzżyciachrześcijańskiego.Dlategoco
wksięgachfilozofówwidzątrudnegoimozolnego,tegolękająsięiodtego
umysłymłodzieńcówwyobcowują.

aleco sobiemyśliTeofilaleksandryjski, tegozgołaniepojmuję,gdy
wdrugiejksiędzewielkanocnejganiorygenesa,żedoswoichrozprawwmie-
szałprzekrętyfilozofówitakzezłegopoczątkupostąpiłwbaśnieiomamy,
azdogmatuTeologicznegouczyniłżartorazigraszkę.oiletouPorfiriusza,
choćpowiedzianezostałoprzezniezbożnegofilozofa,jestjednakprawdziw-
szeijaśniejsze,żeorygeneswszystkiebogactwaGrekówobróciłnawzboga-
ceniechrześcijańskiegodogmatu.

leczmożetojestciemne,gdyjestpowolirozwijane,bezdodaniażadnych
uzasadnień.Trzebanajpierwobjaśnićtozdarzeniamimężównajwybitniej-
szych.następnieświadectwamiojców.rozumowaniaminakoniec,itonajbar-
dziejwyraźnymi,leczjaknajmniejlicznymi.
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Skorobowiemwtegorodzajusprawach,którewłaściwesąSzkole,lękam
sięzaiste,bynaszamowaniewyglądałanazaczerpniętązjakiejśrozprawy
scholastyków,aniezmyśliKościoła,gdyganimyuzasadnieniapochodzące
z rozumu,aprawdęzaktórą idziemy,zalecamy raczejpowagą starszych.
należyjednakzrozumieć,chociażprzedłożonychjestdziesięć[533] rodza-
jów,zktórychuzasadnieniairozumowaniapłyną,żeznakomitewydajesięto,
copoleganatradycjiiprzykładachmężówstarożytnych.

ajeżelinadobrymmiejscubyłysprawy,któreprowadzonesąobyczajem
ipostanowieniamiKościoła,onichnicniebyłodouzasadnienia,boonesą
najpewniejszymiuzasadnieniami.Mowazaśluteranówcałabyłazarazdo
odrzucenia.JestbowiemnieprzyjaznaKościelnemuprawidłu,bezktóregonie
możebyćnicprawego,nicstałego,nicprawdziwego.aleotymgdzieindziej.
Terazróbmyconastępuje.

DalejbylikiedyśwybitninauczycieleKościoła,którzybyliteżfilozofami:
Dydym,Justyn,orygenes,Grzegorzznazjanzu,Bazyli,Grzegorzznysy,
augustyn.

Ponieważ za takich byli uważani, zwykło się ich robić przełożonymi
kościelnejszkoły,piszeeuzebiusz,wdziesiątymrozdzialepiątejksięgiEc cle -
sia sti ca hi sto ria, wtesłowa:Za cho wy wa ny był zwy czaj daw no prze ka za ny, 
że na uczy cie la mi Pi sma Świę te go by li w szko le ko ściel nej mę żo wie naj bar dziej
do świad cze ni w wie dzy i uczo no ści. Za te go urzę du spraw cę i wo dza uwa ża ny
był Pan ten, któ ry przed tem zna mien nie kwit nął wśród Fi lo zo fów sto ic kich.

równieżorygenesprzekazujeueuzebiuszawszóstejksięgirozdzialepięt-
nastym,żenietylkoprzezPantena,lecztakżeprzezheraklitaiwieluinnych
nauczycieliapostolskich,księgifilozofówbyłyzazwyczajczytane.ajeżeli
chcielibyśmy przytoczyć urywki Świętych, w których oni posługują się
świadectwamifilozofów,nietylkotych,którzyoobyczajach,lecztakżetych,
którzyoprzyrodziepisali,trzebanamsięobawiać,byśmywsprawieniewąt-
pliwejnieposługiwalisięświadkaminiekoniecznymi.

ciniechczytająichkomentarze,którymzleconazostałarozprawaodziele
sześciudni,awnichjakwsłońcachbędąmoglizobaczyć,jakabyłapilność
naszychprzodkówwczytaniufilozofówijakwielkijestpożytekfilozofów
wrozwijaniuPismŚwiętych.

zobaczzaśteżhieronimaIn Ie re miam, do17rozdziału,orazwdrugiej
księdzeAd ver sus Io vi nia num, gdzienawetrozprawiajączbłędnowiercą,posłu-
gujesięrozmaitymiświadectwamifilozofówijasnopouczawieluprzykłada-
mizkomentarzyfilozofówoprzyrodzonychrzeczachwydobytymi,jakwiele
ichpowagawnosiTeologowidouzasadniania.aleotejsprawietrochępóźniej.
Terazróbmyto,copostanowione.

niechpominęzaistepozostałych,októrychnasiprzeciwnicyniewątpią,
żestojąponaszejstronie,samzpewnościąepifaniusz,któregonamzarzucają,
powagifilozofów[534] nierazużywa.MającbowiemuczyćwHa ere sis 51,
jakimsposobemnależyodpieraćbłędnowierców,rzecze:Ci, któ rzy do te go byli
przy zwy cza je ni mó wią, iż wo nią Le bio dy, Sty rak su, Ka dzi dła świet ne go, Boże -
go drzew ka, Smo łow ca, Ka dzi dła zwy kłe go, Wę gla smol ne go, al bo je le nie go
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ro gu, od pę dza się ja do wi te ga dy. TakżewHa ere sis 78, gdywieluuzasadnie-
niamiprzekonywał,iżBłogosławionaDziewicapoporodziezachowaładzie-
wictwo,dodaje:Je śli zaś ta kże z ja kie goś in ne go my śle nia wy pa da te sa me
rze czy przyj mo wać, do tknij my też po kre wieństw uza sad nień przy rod ni czych.
Mó wią, że lwi ca ro dzi tyl ko raz i jed ne go (zobacz:arystoteles,De ani ma,
księgaszóstaiGeniuszaulus,Noc tes At ti cae, księgatrzynasta,rozdział7,oraz
herodot,Dzie je, księga3).agdydorzuciłtegoprzyczynę,którąpodająfilo-
zofowieprzyrody,wnioskuje,żeBłogosławionaDziewica,któraurodziłaLwa
z po ko le nia Ju dy (ap5,5),raztylkoijednegoporodziła.otoepifaniuszipo-
uczającchrześcijan,iwalczącowiaręzbłędnowiercami,przytaczaświa-
dectwafilozofów.

aleiPaweł,nietylkogdyprzekonujepogan,lecztakżegdyutwierdzawier-
nych,mazwyczajprzytaczaćświadectwafilozofówiznichczerpaćuzasad-
nienia.BomówiącdoateńczykówczerpiezPha eno me na astronomaaratosa
(zSoloiwcylicji):Z ro du je go je ste śmy (Dz17,28);doKoryntianzaśztra-
gediipoetyeurypidesaowo:Złe roz mo wy psu ją do bre oby cza je (1Kor15,33);
DoTytusa(1,12)zaśzwyroczniepimenidesa(zKnossosnaKrecie):Kre teń -
czy cy za wsze kłam li wi, dzi kie zwie rzę ta, le ni we brzu chy. i zaraz dorzuca
(Tt1,13):To świa dec two jest praw dzi we. (hieronimprzypisujetozarówno
wTt1,jakwef5,Menandrowi,aKlemensaleksandryjskieurypidesowi).

Jeżeliwięcapostołto,comówi,umacniaświadectwamifilozofów,zaprzy-
kłademrównieżPawła,anietylkoinnychświętych,czynićtomożemyipo-
winniśmy.

innebyłomiejscewykazania,żefilozofowiesąprzydatniTeologom,gdzie
żadnegotruduniewidzę,skoroświadczyotymwielu,nieciemno,lecznaj-
otwarciej:augustyn, De do ctri na Chri stia na, księgidrugiejrozdział40;Sokra-
tes, Hi sto ria ec c le sia sti ca, księgi trzeciejrozdział16.czyszukaszwięcej
pisarzy?Przytoczyłbyminnych,gdybymowaniespieszyłanamgdzieindziej.

z pewnościąhieronimwEpi sto la ad Ma gnum ora to rem, nie tylko to
poświadcza,lecztakżewieluuzasadnieniamipotwierdza.

Trzecim postanowieniem jest, udowodnić to samo rozumowaniami.
Uczyniętogładkoikrócej,niżtakwielkarzeczmożebyćspełniona.

[535] Wielebyłoprzezfilozofówroztropnieipoważnieroztrząsane,wiele
takżekrótkoizgrabniepowiedziane,wielewreszciebystroijasnowyłożone;
ciktórzybyprzeczyli, nie słowami i rozumem, leczpętami iwięzieniem
powinnibyćkarceni.

ajeżelitakżeprzyrodzonyrozumprzepisuje,bycomężowiepoważni,zdol-
ni,uczeni,wnikliwieistarannieprzekazali,tomłodzizapamiętaliiusiłowali
staćsięuczonymiichwiedząimądrością,tokoniecznejest,bynaukafilozo-
fównietylkomłodzieńcom,lecztakżetymwszystkimbyłaprzydatna,którzy
kiedyśbędąmielidoczynieniazludzkąmądrościąiroztropnością.

Skorotakjestiwyżejwystarczającotowykazaliśmy,iżTeologowiezwielu
tegorodzajurzeczamibędąmielidoczynienia,dlategonailemogąibędzie
wolno,niechnieodchodząodbokutych,którzyprawidłowomyśląoobycza-
jachiprzyrodzie.
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Jeżelitakjest,tozpewnościąTeologowiepowinnizajmowaćsięksięgami
filozofów,bodziśnieznajdąinnych,którzyotegorodzajurzeczachstosow-
niejimądrzejbyfilozofowali.

Prawdazaśjestpierwsza,prawdawięciostatnia.
Boniedorzecznezaistejestto,comówiąniektórzy,iżwPiśmieŚwiętym

objawionejestwszystko,cowydajesiępotrzebneikoniecznedowykształ-
ceniarozumuludzkiego.Ponieważichbłąd,ztegocowyżejpowiedzieliśmy,
(wksiędze8i9),zostałobszernieodrzucony,niemusitubyćwielusłowami
odpierany.cobowiemmożebyćgłupszego,niżwierzyć,żewPiśmieŚwię-
tymprzekazanesąwszystkiesztukiwyzwolone,albouważać,żerozumludzki
niejesttyminaukamidobrzeipożyteczniekształcony?

JeżeliwięcfilozofiajestdlaTeologapotrzebnaidobra,jejzaśniemożezdo-
być,jaktylkoczłowiekwspartyksięgamifilozofów,nienależyzaistegardzić
tymifilozofami.Ponieważzaśznajomośćroślin,kamieni,zwierząt,drzew,pier-
wiastkóworazinnychrzeczyziemskichiniebiańskichjestbardzokoniecznado
zrozumieniaPismaŚwiętego,jakuczyaugustynwdrugiejksiędzeDe do ctri na
Chri stia na, my też to samow trzynastej księdzeniniejszegodzieła szerzej
udowodnimy.zaisteobłąkanybędzie,ktowprzygotowaniuznajomościtych
rzeczywzgardzitymipisarzami,którzyznajwyższąbystrością,wielkimposzu-
kiwaniemidługotrwałymidoświadczeniami,pracowaliwichpoznawaniu.

Skorowięcniemawątpliwości,żefilozofowiebardzo[536] pomagają
Teologom,trzebaterazustalić,wconawetuczenimogąwątpić:czyuzasad-
nieniaczerpanezpowagifilozofówsąpewne,czyraczejniepewne.

RozdziałIV,

[jakąpewnośćmawTeologiipowagaFilozofów]

Jednaitasamazgodawszystkichfilozofów,powodujepełnąwiaręwdog-
mat filozoficzny. co bowiem obowiązuje w innych umiejętnościach,

żeuznanipisarzetakwielemająpowagiutych,którzytędziedzinęuprawia-
ją,żetylkolekkomyślniezwykłosięstądodstępować,towfilozofiinawet
owielebardziejwinnoobowiązywać,bywznajomościrzeczyprzyrodzonych
uczniowienieobracali sięw różnychbłędach, i by imkiedyśniebrakło,
zakimbypostępowali.

arystoteleswdrugiejksiędzeDe co elo rzecze:Do brze się ma ten, kto jest
prze ko na ny, że daw ne po glą dy, zwłasz cza na szych przod ków, są praw dzi we. 
ajeżeliwkażdejnauceisztuceuczącysiępowinienwierzyć,jakiarystote-
lesmądrzetoprzypomniał,aTeodoret,(pierwszaksięga:De cu ra tio ne Graeca -
rum af fec tio num), wielkąmocąprzykładówwykazałiujawnił,zpewnością
wwyuczeniusięfilozofii,trzebabyśmywierzyliwykładowcomtejwiedzy,
zwłaszczazgadzającymsięnatensampogląd.

Jakazaśbędziezuchwałość,jakalekkomyślność,niezgadzaćsię,niepo-
wiemzPlatonem,leczzarystotelesem,hipokratesem,Galenem,Teofrastem,
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Temistiuszem,aleksandrem,Dioskoremorazinnymifilozofamiztegochóru,
jednoitosamośpiewającymi,którychpismawielkątroskąiwysiłkiemzostały
opracowane,ipotomnychnietylkosprawdzeniemzbadane,lecztakżezgodą
potwierdzone, alewbrewuczonymswegoczasu ludziomwypowiadać się
i jednostkowezdanienadogólneprzedkładać.Tomianowicie jest, jakon
mówi,wojowaćzbogami,toznaczysprzeciwiaćsięnaturze,większabowiem
częśćtamzwykłanieść,gdzieprzezsamąnaturęjestprowadzona.

Stądpojmujesię,żeniejestobceTeologicznymzasadom,korzystaćzuczo-
nychludzidoocenytego,cowprzyrodzieniesiewątpienie,ajeślijestzagad-
nienieobyczajów,zdoświadczonychwpraktyce,ipytać,coimwkażdego
rodzajuzagadnieniusiępodoba.ajeślimalarze,ciktórzyrobiąpieczęcie,
atakżeprawdziwipoeci,każdyswojedziełochce,abyzostałoprzezludobej-
rzane,byjeżelicośzostanieprzezwieluspostrzeżone,zostało[537] napra-
wione,oilebardziejTeolog,nieluduleczmądrychfilozofówroztropnym
sądem,wielepoglądównasprawyprzyrodybędziemusiałzmienićinapra-
wić,chociażjemuwydawałysięprawdziwe?

Wsprawachbowiem,któredotycząobyczajów,znaczeniebędziemiała
powaganietylkonajuczeńszychfilozofów,leczrównieżludzidoskonałych,
nawetbezzdaniasprawy.cobowiemarystotelesjakniemalwszystkouczenie
przekazał:jakosmakuzdrowepodniebieniesądzisłusznie,azarażonenietak,
takczłowiekdobryisprawiedliwydobroodzła,praweodnikczemnego,wspa-
nialeodróżnia.naodwrótzaśwszelkieuczuciewzburzonegoduchaznosi
prawdziwysądigopodrabia.Takbardzoprawdziwejest:jakiktośbędzie,taki
teżsądwyda.

itenżesamarystoteles,(wszóstejksiędzeEty ki ni ko ma chej skiej, rozdział
11),wyraźnieświadczy,żedopoglądówtych,którzysąbiegli,orazstarych
imądrych,trzebaniemniejprzykładaćduchaniżdosamychdowodów.Powiada:
Jak bo wiem ma ją cy oko, z do świad cze nia wi dzą sa me za sa dy rze czy czy nionych
i kie ro wa ni jak by ni mi oraz na tu rą po praw nie roz ró żnia ją. Dlategoświęcie
i roztropnie innocenty w osądach obyczajów chciał, byśmy naśladowali
przykładyświętych(cic,De cre tum, Dystynkcja20,rozdział3:De qu ibus; 
a.friedberg1[1955]66).BardzopoważnierównieżPlatonwTi ma ios mówi:
Nie mo że być, by sy nom bo gów nie by ło wia ry, na wet je śli bez praw do po -
dobnych i ko niecz nych mó wią do wo dów. aSyrach(37,17-18)rzecze: Ser ce
do brej ra dy przy go tuj so bie, ... Du sza mę ża świę te go praw dzi wiej nie kie dy
powie niź li sied miu stró żów, sie dzą cych na wy so kim miej scu na stra ży.

Tozawszebyłomipowodem,ojczenajświętszyinajlepszy,bymwtego
rodzajusprawachoczekiwałtwegobardzopoważnegosądu,niemniejniż
jakiegośinnego,najuczeńszegofilozofa iTeologa.Pojmowałembowiem,
żewszystkietecnoty,którychdoświadczyłemwtobie,bezudziałużadnego
sylogizmudialektycznego,pójdązatym,coprawe,aominąprzeciwne.Według
mniezaśtawypowiedźniejesttylkootobie,leczocałymrodzajuprawych.

iniechcę,byonapojmowanabyłaosądachznajomościdogmatów,lecz
raczejoroztropności.Sądybowiemroztropnościzmieniająsięzezmianąoby-
czajów,dekretyzaświedzynietak.ztymizaśdalecesięniezgadzam,którzy
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dlarozstrzyganiaprzypadkówsumienia,(takjebowiemnazywają),porzuciw-
szybardzo[538] uczonychfilozofówiTeologów,radząsię,niewiemjakich
ludziuduchowionych:któ rzy ... wi dze nie ser ca swo je go mó wią, nie z ust Pań -
skich (Jr23,16).JakmówiorygenesoczwartymrozdzialeewangeliiŚwięte-
goJana:Po trze ba rów nież wiel kie go ćwi cze nia cnót, by śmy mo gli roz są dzać
do bre i złe, praw dzi we i błęd ne. rzadcyjednaksąci,którzy,jakmówiapostoł:
Przez ćwi cze nie wy ro bi li so bie zmysł do ro ze zna nia do bre go i złe go (hbr5,14).

lecztodotąd.Terazwróćmytam,skądodeszliśmytu.Ustalonejestprzeto,
żesądfilozofów,tychmianowicie,którzywielkąnaukąiwybitnąodznaczali
siębystrością,wwielkiejceniemiećpowinniśmy,jeśliniechcemybyćuważani
zanieprzemyślnych.

Wogóle,jeślicokolwiekjestprawdopodobne,niczaisteniejestbardziej,
niżżeWładcaprzyrodyzadbałdlaśmiertelnegorodzajuojakichśnauczycieli
naukiprzyrodzonej.Któżbowiembyłbytakdaleceniemądry,byzałożyłjaką-
kolwiekakademiębeznauczycieli?zpewnością,ponieważ:Zna ny jest Bóg 
w Ju dzie (Ps75,2), ustanowiłjakbyGimnazjumwiedzyBożej,postarałsiętam
teżorabinów.aponieważchciał,byuchrześcijanbyłyakademienaukiewan-
gelijnej,dałrównieżapostołów,Proroków,ewangelistów,nauczycieli,którzy
bytęnaukęwchrześcijańskiejrzeczypospolitejwykładali.

Dlatego,skorodlawykształceniawszystkichludówdałprawanaturyinauki
przyrodnicze,zaisteniejestprawdopodobne,bynieustanowiłżadnychnauczy-
cielitychprawinauk.atakże,jeśliwypadauzasadniaćinnymipodobieństwa-
mi,Klemensaleksandryjskipowiada(Stro ma ta, księgaszósta),żeGrekom
filozofiadanazostałajakowłasnytestament.JakwięcanitestamentuŻydów,
anichrześcijan,takitestamentuGrekówniepozostawiłbeztłumacza.

DlategoBoskiegorównieżzrządzeniatubyło,żebyniewszyscyrazemfi-
lozofowieomamienibyli,albowpoznaniuBoga,albowprawidleobyczajów
iżyciaalboteżwpojmowaniurzeczyprzyrodzonych,któremianowiciebyłoby
koniecznedlapierwszychdwojga.Tospowodowało,żezdaniemPawłaGrecy
byliniewybaczalni.onijednakmoglibyćusprawiedliwieni,gdybyichnauczy-
cieleniebyliprzezstwórcęnatury,najlepszegoprzewodnikainauczyciela
wystarczającopouczeni iuformowanidoprawdziwościdobroci.Tozaiste
świadczątakżeBoskiePisma:oBogubowiemwPsalmie(93,10)[539] jest
napisane:Któ ry uczy czło wie ka mą dro ści. aznówwKsiędzehioba(35,11):
Któ ry nas uczy wię cej niż by dlę ta ziemskie, i nad ptac two nie bie skie mą drość
nam da je?

Mianowiciejakniektórymzwierzętom,którepozostałymdanesąprzez
przyrodęjakowładcyiprzywódcy,udzielonezostałypewnepopędy,które
niosąjekupoprawnemuprzewodzeniukażdeswojemustadu,aodwodząod
przeciwnegoiszkodliwego,takwduszachtychludzi,którzyznaturysąprzy-
wódcamiinnych,trzebawierzyć,iżzłożonezostałypojęcia,którymiwpro-
wadzani sąw to, co należy do nauczania ludów nieuczonych i prostych.
Bopołożeniezwierzątniejestlepszeodnaszego.

aBoecjusz,mążowielkiejbystrości,iprzedewszystkimuczony,niemniej
ceniogólnekoncepcje,(takbowiemjenazywają),mędrców,niżgdybybyły
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wszystkichludzi.amysamiwszóstymisiódmymźródle,zgodnieztąsamą
równieżzasadą,wykazaliśmy,żewspólnezałożenianauczycielinieinaczej
powinnybyćprzyjmowane,niżgdybybyłypoglądamiogólnymiizgodnymi
wszystkichwiernych.Dlategojestzaisteniewątpliwe,iżprawdziweidowie-
dzionejestto,zczymzgadzasięrozumwszystkichfilozofów.Wjakibowiem
sposóbludziezarównożądnizaszczytówisławy,jakniemalzaślepieniżądzą
ganienia,nadtoprzedzieleniwieluwiekamiorazbardzowielkimiodległo-
ściamimiejsc,zgodzilibysięnajedenpogląd,gdybydotejzgodnościnie
bylijakimśprzyrodzonympopędemprowadzeni.

ztegoznówmożnapojąćiprzyjąćto,coniecowyżejpowiedzianezosta-
ło,iżfilozofowieodjakiegośjednegonauczycielaśmiertelnikówotrzymali
to,cowszystkimnarodomiludomzapisaliwspólnązgodą.najprawdziwsze
przetosąwspólneustaleniafilozofówiniewolnoodnichsięróżnić,jeżeli
wszyscy,codojednego,myślątosamo.

leczhieronimwksiędzeAd ver sus Pe la gia nos, gdyprzeciwnikzarzucił
wspólnypoglądfilozofów,żektomajedną,tenmawszystkiecnoty,odpo-
wiada,iżtobyłpoglądfilozofów,anieapostołów,inietroszczysię,czego
uczyarystoteles,leczczegouczyPaweł.

zaiste,jakibyłzwyczajhieronimawdociekaniu,jakapostaćodpierania
uzasadnień,żebynieprzedłużać,wtymmiejscupominę.natouzasadnienie
bowiemłatwosięodpowiada,iżhieronimzdanieto[540] samouznałza
prawdziwe,udowodniłpowagąfilozofów,jakIn Es drae ca put 10 mówi:Jest
zda niem Fi lo zo fów oraz Apo sto ła Ja ku ba, że cno ty trzy ma ją się ra zem, iż ko -
mu brak jed nej, te mu brak wszyst kich. ana56rozdziałtegożProrokarzecze:
Cnoty po stę pu ją za so bą wza jem, tak iż kto by miał jed ną, ma wszyst kie, 
a ko mu brak jed nej, te mu brak wszyst kich.

Przetowtejrozprawiehieronimniechce,abywdogmaciewiarypona-
glałagopowagafilozofów,naktórąjednakonsamwinnychmiejscachsię
powołuje.

RozdziałV,

[jakimigranicamiwinnabyćokreślonapowagaArystotelesa]

Gdyjednakmowaoszkolejednegolubdrugiegofilozofa,zagadnienie
jestzupełnieinne.aimktośjestuczeńszyipoważniejszy,tymbardziej

zaisteprawdopodobnajestjegopowagaibardziejwiarogodneświadectwo.
leczTeologdożadnegoniepowiniensiętakprzyznawać,byodeńnawet
napaznokiećnieodchodzić.niejestbowiemsłuszne,żebywśróduczniów
chrystusatyleznaczyłapowagajednegopoganina,bynawetbezuzasadnienia
zwyciężała.

zpewnościąotochodzi,bywkażdejdziedzinieprzeczytaćnajwyżejjed-
negopisarza,wniejsięwybijającego,któremunajbardziejsięoddasz.Żaden
jednak,jakkolwiekuczony,niechniebędziesprawcątwojejmyśliisprzeciwu.
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niebyłobowiemwśródwszystkich takiego,kto jakczłowiekczasemsię
nieomamił.

atoliktomapierwszeństwowśródfilozofów,astądkomutrzebaprzy-
znaćgłówneznaczenie,różnesąirozbieżnezdanianajwiększychuczonych.
Bo,byminnychwtejsprawiepominął,co innegozwykłowydawaćsię
augustynowi,nadktóregowarujsiękogośprzedkładać,boniktniebył
bardziejuczony,anisławniejszyodaugustyna;coinnegozaśwydajesię
ŚwiętemuTomaszowi,największemuinajpoważniejszemuTeologowioraz
filozofowi.DlaŚwiętegoaugustynanajwyższyjestPlaton,dlaŚwiętego
Tomaszajestarystoteles.Takzazwyczajrzeczysięmają,żekażdypochwa-
latenrodzajnauki,doktóregoodmłodychlatnajbardziejbyłprzyzwy-
czajony.

zdrugiejstronyzdanieaugustynapochodzistąd,żeniktniejestbardziej
zgodnyznaukąchrześcijańskąniżPlaton.Platonmianowiciebyłfilozofem
zŻydów, jakmówiKlemensaleksandryjski (Stro ma ta, księgapierwsza).
natomiastTomaszmówi, że nauka Perypatetyków [541] jak najbardziej
zgadzasięzchrześcijańskimdogmatem.BoKlemensaleksandryjskiwpią-
tejksiędzeStro ma ta równieżoznajmia,żearystobulwielomaksięgamido-
wodził, iżfilozofiaperypatetycznazawisłaodPrawaMojżeszowegooraz
innychProroków.azdanieŚwiętegoTomaszazaisteudowodnionezostało
użytkiemniemalwszystkichludóworazwieluwieków.Platonabowiemjuż
odwielulatniemalwzaułkachczytająludziebezrobotni.arystotelesemzaśz
wielkązgodąrozbrzmiewająakademieświata.Wszystkieludyzaśgodząsię
codoarystotelesananazwęfilozofprzezan to no ma zję, toznaczy,żebył
pierwszorzędnyspośródfilozofów.

Słuszniewięcprzyjmujemy tego, októrego chwale jest zgodna sława.
zeŚwiętym teżTomaszem tak sięTeologowie scholastyczni zgadzali, że
wSzkoleteologiizaistenawetniemamiejsca,takjązająłarystoteles.Towia-
domo,żewrzeczachprzyrodzonychniktniemożebyćzupełniewyuczony,
jeśli czyta samego Platona. arystoteles sam tylko szczodrze wystarczy,
byczłowiekbyłwykształconywtrzechzgoładziedzinach.zaiste,byktośnie
wymawiałsię,żewnędznymwiekubardziejpodobałsięTeologomarysto-
teles,aPlatonwlepszympołożeniuKościoła,niechwie,kimkolwiekosta-
tecznie jest, że szkołaarystoteliczna waleksandrii także wtedy zwykła
obowiązywać,gdywielcetamważylinauczycieleapostolscy.(euzebiusz,
Ecc le sia sti ca hi sto ria, księgasiódma,rozdział32).

leczjednakjakmisięwydaje,anipoglądaugustyna,aniTomasza,nie
powinienbyćodrzucony.Boiztymitrzebasięzgodzić,którzykochająarysto-
telesa,amożeiztymi,którzysąprzyjaciółmiPlatona.Trudnoniepotwier-
dzićichsądu,wtymcotwierdzą,żeonieśmiertelnościduszy,oopatrzności
Boga,ostworzeniurzeczy,okresiedobrychizłychludzi,onagrodzielub
karachdrugiegożycia,Platonmówiłwyraźniejiwytrwalej.Bardziejpochwa-
lićnależypoglądŚwiętegoTomasza,lecztakjednak,byzastosowaćpewne
złagodzenie,bezktóregoniemożeonbyćpotwierdzony.arystotelesbowiem
podobasiętakżenam,isłuszniesiępodoba,bylebyśmygo,sprzeciwiającego
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sięnawet,niechcielistalenawracaćnadogmatchrystusa.cotłumaczeniemal
zwykli.oniczęstozadająsiłęosnowieizmuszająarystotelesa,by,chcącnie
chcąc,wypowiadałsięzawiarąkatolicką.

Spróbujmy,jeślisiępodoba,itychzaisteprzykładów,wktórychpospól-
stwoTeologówmożenie[542] myśli,żearystoteleszbłądził.Bowtym
miejscunietrzebarozprawiaćowiecznościświata,przeznaczonejliczbie
duchów.(oddalmyduchy,aniołów,którychliczbęarystoteleswyznaczył
zruchów).leczzaisterównieżonieśmiertelnościduszy.Botepierwsze
sądlawszystkichprzystępne,tozaśzagadnieniewtychkomentarzach,
którenapisałoduszy,bardzorzetelniezostałoroztrząśnięteprzezKaje-
tana.rozpatrzmyjednakto,cojesttrudniejsze,acoarystotelesprzebie-
gle, słowami umyślnie ku podziwowi dobranymi, wydaje się ciemno
wypowiedział,byjeśliprzezuczonychmężówkiedyśsłusznieiprawdzi-
wiezostałbyzganiony,miałkędybymógłwypaść,aprzezprzyjaciółbyć
usprawiedliwiony.

aleijaniezamierzamtuoskarżeniaprzeciwkoarystotelesowi,mężowi
najuczeńszemuiwewszystkichpismachdobrzezasłużonemu.leczponieważ
wieluterazodniegowydajesięzależeć,nieinaczejjakodwyroczni,ibez-
piecznieczytaćjegodzieła,trzebazłagodzićtomniemanie,byniezgodana
poglądytegofilozofa,niebyłamianazagrzech.

Słyszeliśmybowiem,żesąjacyśWłosi,którzyswojemuarystotelesowi
iawerroesowityleczasuoddają,ilePismuŚwiętemu,ci,którzyjaknajbar-
dziejrozkoszująsięświętąnauką;tylezaświary,ileapostołomiewangeli-
stom,ciktórzyjaknajbardziejreligijnisąwobecnaukichrystusa.zczego
zrodziłysięweWłoszechtezaraźliwedogmatyośmiertelnościduszyiBoskiej
nieopatrznościcodorzeczyludzkich;jeśliprawdąjest,cosięmówi,niczego
bowiempozasłyszeniemniemam.Ponieważludzienadęcipoglądamiarysto-
telesanieprzyzwoiciesobieschlebiają,astądobracająsięwbardzociężkim
błędzie.

leczotymdotąd.Wróćmyterazdozałożenia.
Pierwszymbowiemmiejscem,gdziesądzę,iżarystoteleszbłądziłprze-

ciwkowierzewPismoŚwięte,jestDe som no et vi gi lia, gdzieprzeczy,żeBóg
spuszczasnyipodajetegoprzyczynę,żegdybyBógbyłichsprawcą,byłyby
onezsyłanenajbardziejnawetmądrymitoimnajawie.

DrugiprzykładjestwrozprawieDe bona fortuna, gdzierzeczyprzypadkowe
wyjmujespodBożychrządówikierownictwa,przekonanydwomauzasadnie-
niami.Jednym,żerzeczysprzyjającezdarzająsięzłym,anieprawdopodobne
jest,byBógonichsiętroszczył.Drugim,żePanBógkierowałbyraczejmą-
drychludzidoskutkówszczęśliwegolosu,azazwyczajwidzimyprzeciwnie,
wszyscygłupimająbardzoszczęśliwylos.

[543] TrzeciemiejscejestwpierwszejksiędzeDe co elo, gdziestwierdził,
żecokolwieksięurodziło,jestzniszczalne,aleto,coniejestzrodzone,niejest
niezniszczalne.Przedwszystkimzaśumieściłróżneznaczeniatychwyrazów,
bysprawynieznajomościąwyrazusięniezamykały.Mniemającprzeto,żema
dobrąsprawęprzeciwkoPlatonowi,astądobiecującsobiepewnezwycięstwo,
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wbrewswemuzwyczajowiniemrocznie,leczjaktylkobyłomożliweotwar-
cieuczył,żecokolwiekbyłobyniezniszczalne,totrzeba,bybyłoniezrodzone
iwieczyste,toznaczy,żenigdyiżadnymsposobemsięniezaczęło.Takbowiem
tenwyraztłumaczy.ztegobywynikało,żeduszarozumnaalbopodlegałaby
zepsuciu,albobyłabyniezrodzonaiwieczna.

czwartemiejsce jestwksiędzepiątej iznówdwunastejMe ta phy si ces, 
wktórychtomiejscachokreślaBoga,żejestistotążyjącą,wieczną,najdo-
skonalszą.imieniemzaśpospolitym„bóg”zwiekażdąsubstancjęcielesną
iBoską.Bopotemzaczynapytać,czytawiecznasubstancjajestjedna,czysą
liczne.iwtejżesamejdwunastejksiędzezgadzasię,żestarożytnidobrze
tewspaniałerzeczynazwali.igrazaśzdwuznacznością,tobowiemsamego
duchazwie„bogiem”,toniebo,któregodusząjestduch,cotakżewdrugiej
księdzeDe co elo, (Tekst13sporu),możnazobaczyć.

leczniechniktsięniedziwi,żearystotelesnazwałtuniebiańskiesubstan-
cjeisto ta mi ży ją cy mi, boobyczajemstarożytnychsubstancjęożywionąduszą
zmysłowąlubumysłową,nazywaisto tą ży ją cą. PrzetoBogauważazaowego
jedynegowładcępozostałych,utwierdzonegownajwyższymniebie,przezsię
jeporuszającego,wjakisposóbpozostałeduchyporuszająswojekręgiisądla
arystotelesaduszamitychkręgów,jakiŚwiętyTomaszwdrugiejksiędze
Contra gen ti les, rozdział70,dopuszcza.iarystotelesaniwósmejksiędze
Physi ces, aniwdwunastejMe ta phy si ces, niesprowadzaludzkiegopojmowa-
niadoinnegopoczątku,niżdoowegopierwszegoducha,którywiecznąmocą
pierwszeruchomeporusza.

Piątemiejscejestrównieżwtejsamejksiędze,gdziesubstancjomumysło-
wym,poruszającymniebiosa,przypisujemocnieskończoną,ponieważporu-
szająwnieskończonymczasie.

Szóstemiejscejesttakżewtejsamejksiędze,gdzie,jakzaistemniesię
wydaje,oznajmił,iżopatrznośćBoża,nagrodyikary,któreczekająnaprawych
inieprawychwżyciuprzyszłym,sąbaśniami,zmyślonymi,bypospólstwo
utrzymaćwobowiązku.[544] Po zo sta łe, rzecze,ba śnio wo już są wnie sio ne,
dla prze ko na nia po spól stwa oraz na uży tek praw i na ko rzyść ży cia ludz kie go.
nacobowiem,pytam,tozostałostarożytnympowierzone,wczymtychdwoje
zgadzasię,bybyłoprzekazaneinaużytekprawinakorzyśćżycialudzkiego,
jeślitego,comychcieliśmyrozwinąć,arystotelesniechciał,byniepowodo-
waćsobiezazdrościinienawiściprawychludzi,najbardziejtych,którzyspra-
wujątroskęorzeczpospolitą?

Bo,żearystotelesodejmujeBoguopatrznośćrzeczyludzkich,Teologowie
twierdzą z najwyższą powagą. Klemensaleksandryjski w piątej księdze
Stroma ta iepifaniuszAd ver sus ha ere ses, księgitrzeciejrozdziałostatni.Jakich
zaśbogatszychpisarzyszukamy,niżuczonychświętych,szczególniebiegłych
wnaukachGreków.(Kajetan,ii-ii,zagadnienie36,artykuł2).

czyżnieoczekujemyświadectwasamegoarystotelesaosobie?Mianowi-
ciewdwunastejksiędzeMe ta phy si co rum, słowamisztuczniewymyślonymi,
byiwtymtakżeodswegozwyczajunieodstąpił,uczył,iżniedorzecznejest,
żeBógmyślioniektórychrzeczach,ponieważ lepiejcoświdzieć,niżnie
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widzieć.Gdzieniepowiedział, żeniedorzeczne jest, iżBógcośmyśli, iż
o pewnych rzeczach myśli albo rozmyśla, jak oddał starożytny tłumacz,
byoznaczyćnietakprostąznajomośćzwyczajnychrzeczy,jaktroskęonie
iopatrzność.Myśliwięc,żeBógtroszczysięowielkie,anamałeniezważa.

awksiążceDe mun do, jeślitylkojegojesttodzieło,Bogaczynipodob-
nymdowielkiegokrólaPersówKserksesa,alboKambyza,alboDariusza,
którysamosobiściespełnianajwiększeinajpiękniejszeobowiązki,amniej-
szeiprostezlecainnym.

orazwdziesiątejksiędzeEthi co rum rzecze:Je że li bo go wie ma ją ja kąś
troskę rze czy ludz kich, jak uwa ża się i wie rzy, ro zum ne jest, że oni mi łu ją cym
i czczą cym du cha sprzy ja ją, ja ko ma ją cym pie czę o rze czy im naj dro ższe i do -
brze czy nią cym. zapamiętaj:jak uwa ża się i wie rzy itakdalej.JużDiogenes
laërcjuszotwarcieprzekazuje,żearystoteleswiążeopatrznośćBożąażdo
sprawniebieskich.

Wreszcie,żearystotelesodmawiaBoguwolnościwrzeczachnatury,mężo-
wieuczeniipoważniprzekonująuzasadnieniamitakwielkimi,żezbędnemi
tujestpowtarzanietychrozumowań,którełatwojestpoznaćzichksiążek.
zpewnościągdzieowiecznośćświatawalczyzPlatonem,jaktosięmówi:
żaglami i końmi, jeżeli sprawcę natury uczyniwolnym, że jest śmieszny
[545] niechsięwyda.

coooburzeniunapomyślnezdarzenialudziniezbożnych,którewdrugiej
księdzeRhe to ri co rum twierdzi, iż należy do dobrych obyczajów?co, że
wsiódmejksiędzePo li ti co rum przepisuje,iżniczegokalekiegoiosłabionego
orazpozbawionegonaturynie trzebakarmić? toznaczy,byprzezzbytnią
mnogośćdziecitajegorzeczpospolitanieutraciłanależnejpostaciiwyglądu.
ztegoteżpowoduuważa,żepłodytrzebaniweczyćispędzaćprzedożywie-
niem.Bogdyżycieotrzymają,niegodzisiędotykać.

coznieskończonąwielościądusz,którąmusiprzyjąć,abyniepopaść
wμετεμψυχωσιμ Pitagorasa?aprzyjąwszyją,skorouważa,żenieskończone
ciałaistniećniemogą,nieprzyjmieukazanegoartykułuzmartwychwstania.

cóż,żearystoteleszałożyłdwiezasady:Bogaimaterię,bonieuznałstwo-
rzeniarzeczyznicości?Tejzaśsprawynieprzeciętnymiświadkami,chociaż
niewiem,czynajpoważniejszymi,Klemensemaleksandryjskimiepifaniu-
szem,niechciejczytelnikugardzić.

ażetobyłypoglądyarystotelesa,twierdzęnieśmiałozpowoduŚwięte-
goTomasza,któryprzeważniezwykłbyćobrońcątegofilozofa,lecznajbie-
glejsinauczycieledowodzą,żeontakmyślał;zanimijawtejdziedzinie
poszedłem. Jeżeli zaśktośprzygotuje apologięmyśleniaarystotelesa, ja
znimniebardzobymsięspierał.Wymagamtylkoodczytelnika,byzgodził
sięzemną,jeślimoże,żearystoteleswtychmiejscachzbłądził;jeślitego
niemożezpowoduŚwiętegoTomasza,natozpewnościąsięzgodzi,żealbo
trzebagoczytaćostrożnie, jakozmiennegoiwniektórychtwierdzeniach
nagannego,albowniektórychtwierdzeniachdoodrzucenia.Mniejednoidru-
giewystarczy,ijednoidrugiewydajesięprawdopodobne,apozatymnic
prawdopodobnego.
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ilewięcfilozofowie,albowszyscyrazem,albokażdyzosobna,mająsił
dobudzeniawiary,wystarczająco,jaksądzę,staranniezostałorozwinięte.

RozdziałVI,

[gdziezadośćczynisięuzasadnieniomwrozdzialedrugimzawartym]

Żadnejzaśtrudnościniebędzie,byodeprzećprzeciwnezarzuty,umiesz-
czonenapoczątku.najpierwbowiemłatwopojmujesię,żePanganinie

tych,którzyzostaliposłani,lecztych,którzyprzyszli,pseudo-proroków,albo
pseudo-filozofów.Powiada:Nie po sy ła łem pro ro ków, a oni bie ga li (Jr23,21).
Prawdziwi[546] zaśfilozofowie,żesprawienizostaliprzezBoga,jeślisię
niemylę,wystarczającowyżejuzasadniliśmy.

następnieKlemens twierdzi, że filozofowieGreccy z innego powodu
zwanibylizłodziejami,boprócztego,iżodMojżeszaiProrokówpotajemnie
zaczerpnęlimądrości,abyzdobyćwieniecchwały,zwyklisięniąprzechwa-
laćjakbyswoją.zaistePitagorasbyłuczniemjakiegośŻydawnazarecie,
jakaleksanderpiszewksiędzeosymbolachPitagorejskich.aŚwiętyambro-
żyjasnoprzekazał,żePitagorasbyłrodowitymhebrajczykiem.Klemensalek-
sandryjskipisze,żezpewnościąbyłobrzezany.

Klearchoszaś,Perypatetyk,(zobaczJózefflawiusz,księgapierwszaContra
Ap pio nem gram ma ti cum Ale xan dri num), w pierwszej księdze De som nio
powiada,żeznałpewnegoŻyda,bardzopoważnegonietylkowymową,lecz
takżeduchem,zktórymobracałsięarystoteles.BożePlatonnietylkood
Pitagorasa,lecztakżeodnaszychotrzymałnaukę,poświadczyliiaugustyn
iKlemens,aambrożyprzekonujewielomauzasadnieniami.TocosamPlaton
szczerzeprzyznajewTi ma ios.

Skorowięcto,coprzezfilozofówsłusznieimądrzezostałopowiedziane
włączyliśmywnaszerozprawy,powtórzymywtedynasze,aniebędziemy
pożyczaliobcego.idotądzaisteotympierwszymuzasadnieniu.Bopozostałe
sątegorodzaju,żesprawilibyśmykłopotczytelnikowi,gdybyśmyjeteraz
odpierali.

RozdziałVII,

[opowadzeprawacywilnegowsporachteologicznych;
jakimiuzasadnieniamijestzaczepiana]

Ponieważzaśdotegoźródłanależyzaistepowagaprawacywilnego,ana-
leżytak,żeniejestpostrzeganajakozjakiegośpowoduodłożona,leczjest

podręką,koniecznejest,byioniejtakżetrochępowiedziano.Jestbowiem
bezwątpieniabiegłościąprawa iustaw,prawidłowąkarnościąobyczajów
iżycia;filozofiazaśjestustawąizasadążycia;dziękiczemubiegliustaw
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cywilnychpowinnibyćuważanizafilozofów,cimianowicie,którzywyznają
prawdziwą,jakonmówifilozofię.

ŻezaśprawocywilnewżadnejdziedzinieTeologomniemożebyćpomoc-
ne,ztegonajpierwsięprzekonuje,iżtegorodzajuprawastudiowaćzakazane
jestprezbiteromatakżemnichom.SprzeciwiasięwięcTeologiitenwydział,
któregobyduchowniunikali,przepisanejest,prawemkanonicznym.

SkoroznówTeologiajestorzeczachBożych,prawozaścywilneobracasię
wkierownictwierzeczamiludzkimiitodoczesnymi,ztrudemmożnapojąć,
jakiegopożytkuTeologowi,[547] rozprawiającemuorzeczachwiecznych,
możedostarczyćwiedza,którakierujerzeczamidoczesnymi.(cic,De cre tum,
Dystynkcja10,rozdział8:Qu oniam; a.friedberg1[1955]21).

acyprianwprawdzieprzyznaje,żepapieżekorzystajązustawcesarzy,lecz
tylkodlabiegurzeczydoczesnych.MężowiewięcKościoła,gdychcąopraco-
wywaćrzeczyTeologiczne,tojestBoskieiwieczne,niepowinniposługiwaćsię
ustawamicesarskimi.nakazyteżcesarzy,którezawierająprawocywilne,sprze-
ciwiająsięniekiedyprawomBożym.(cic,De cre tum, częśćpierwsza, Dystynk-
cja10,rozdział1:Le ge; Dystynkcja96,rozdział1:Be ne; częśćdruga,causa11,
zagadnienie3,rozdział98; a.friedberg1[1955]19,335-338,670-671).

RozdziałVIII,

[dowodzi,żestudiumprawacywilnegojestbardzopożyteczne
dlaTeologa]

lecztojestprawdziwsze,żewydziałprawaludzkiegomożebyćwwielu
sprawachTeologowipożyteczny.Jeżelibowiemkoniecznamujestwie-

dzakanoniczna,zniązaśbiegłośćwustawachtakbardzojestzłączonaizwią-
zana,żejednaoddrugiejztrudemmożebyćoddzielona,Teologzaiste,jak
prawokanoniczne,takrównieżicywilneznimzwiązaneprzyswoićwinien.

ŻezaśpostanowieniaświętychkanonówwspomaganesąustawamiWład-
cówiwzajemniejewspierają,świadczylucjusziii(De no vi ope ris nun tia -
tio ne, i).StądowouWłochów: Il le gi sta sen za ca pi to lo va le po co, ma il
ca no ni sta sen sa leg ge va le nien te, (Praw nik bez ka no nu ma ło zna czy, lecz ka -
no ni sta bez pra wa nie zna czy nic), stałosięjużwmowieutartymprzysłowiem.

znowu:prawaPapieskieużywajązazwyczajpowagiizasadycywilnej.
Teologowiwięc,któremuprawopapieskiepowinnobyćrodzinne,znajomość
prawacywilnegoniebędzieobca.

Pozatymaugustynniegani,jeśliustawyziemskiegocesarstwabłędno-
wiercybiorąsobiekupomocy,tobowiemczyniłapostoł.Pochwalićwięc
należy,itoowielebardziej,Teologa,jeśliprzeciwkobłędnowiercom,gdy
albosłusznierozprawiaoukładzierzeczydoczesnych,albooobyczajach
wrzeczypospolitejdopierostanowionych,albojużustanowionych,przywo-
łujepowagęustawcywilnych.Tosamo,coaugustynczęstoczyniłprzeciw-
koDonatystom.iniepotrzebajakiegośszczególnegourywkaprzytaczać,

417Powagafilozofów



ponieważjużwwieluprzypadkachzostałotoprzezŚwiętegoaugustyna
zrobione.

Dotegotrzeba,byTeologniekiedywpadłwrozprawęosprawiedliwości
iprawie.Wtymmiejscuzaisteniezdatnybędzie,jeżelizechciałbyzaniedbać
to,copoważnieprzezsławnychmężówzostałopowiedzianeoprawie.

Pozatym[548] wugodach,zobowiązaniachorazinnychumowach,we
władaniurzeczami,przedawnieniu,testamentach,darowiznach,świadkach,
sędziach i sześciuset innych tego rodzaju, ilekroćTeologowi trzeba białe
odczarnego,słuszneodniegodziwegoodróżnić?Bezwątpieniaczęsto;jeżeli
wierzysię,żejegozadaniemjeststrzecduszeprzedniebezpieczeństwem,zara-
dzaćichzbawieniu.Przecieżniesprawiedliwośćjestgrzechemciężkim.Dla-
tegonienależysiędziwić,jeśliktośmasłuchaćwieluspowiedziiobficie
odpowiadaćoniesprawiedliwości,żeutegoszukamjakiejśznajomości.Poco
bowiemprzywłaściwym inależytymopracowaniu zwrotumieniaTeolog
będzieotegorodzajurzeczachrozprawiał?czybędziemógłbyćrzetelnym
sędziąsprawiedliwościisłuszności,nawetwosądziesumienia,jeśliwielenie
zapożyczyodprawnikówicywilnejbiegłości.Bynajmniej.BochociażTeolog,
wspartyksięgamiŚwiętegoTomasza,mógłbyrozpoznaćsprawiedliweinie-
sprawiedliwefilozofów,zrobitojednakogólnie;szczegółowozaś,bezjakiej
biegłościwprawie,niezrobi.

lecztomożewydaćsiębardzociemne,gdybezprzedłożeniaprzykładów
powolisięroztrząsa.Przykładamitrzebaobjaśnićto,cozdajesięrozumowa-
niamiażzawnikliwieroztrząsane.Przytoczęzaśniektórezwieluprzykładów,
bowszystkiebyłobydziełemnieskończonym.

niechwięcpierwszybędzie:Jeślipenitentmówi,żemaskrupułcodotych
lubinnychdóbr,któremianowicieposiadazwieloletniegoprzedawnienia,
któremazdarowiznyobcejżony,którezmniejformalnegotestamentu,które
przypadłyodzmarłegobeztestamentu.

niechbędziedrugiprzykład:Jeżelipenitentmówi,żemaspórwtejlub
innejsprawieiżeniewie,czypowinienodstąpićodsporu,czyraczejspra-
wiedliwiemożegotoczyć.

niechbędzietrzeci:JeślijakiśpierworodnypytaTeologa,czyzgrzeszyśmier-
telnie,jeżelisióstrniewydarzetelniezamąż,jeżeliniezapłacidługuzaciągnię-
tegoprzezrodzica,jeżeliniebędzietroszczyłsięopierworodztwoibroniłgo.

cowdarowiźnie?czyobowiązanyjestdospłaceniadługów?coupana?
czymożeodpoddanychwymagaćjakichśnależnychdaninizobowiązywać
ichdozwyczajowychobciążeń,czytorzeczowych,czyosobowych?

Podobająsiębowiemnamzaistewtymmiejscutewypowiedziprawo-
znawców,imyniezawszemusimydokładnąwypowiedziąrozprawiać;bo
wystarczy trochę zatroszczyć się o nazwiska, a tymczasem być łatwymi
[549] iobojętnymi,jaknasPlatonjużwThe aite tos iwPo li ti cos pouczył.
lecztomimochodem.Wracajmyjużdotamtych.

lecznacotrzebawięcej?czyponadsiłyTeologaniewykraczaszczegóło-
weokreślenie,kiedywsądach,umowach,wostatnichwolachaczasemnawet
wwykroczeniachpopełnianajestniesprawiedliwość?Skorozachodząniezli-
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czoneprzypadki,któreprawemnaturyokreślonebyćniemogą.Skorototak
jest,jakjestnapewno,wielkąpychąbędziewtegorodzajuzagadnieniach
gardzićbiegłościąwprawie.

Biegłośćzaśwprawieniemożeanirozważniejbyćszukana,anipewniej
znaleziona,niżwzwojachprawa,którychinnejakichkolwiekfilozofówzwoje
aniwymową,animądrościąnieprzewyższają.MówięoQu inqu agin ta Pan -
dec ta rum li bri. Bopóźniejszeustawywielcezgoławoburzeczachodnichsię
odchyliły.

JeżelizaścyceronowiwydałasięjednaksięgaDwu na stu ta blic przewyż-
szaćciężarempowagiiobfitościąpożytkubibliotekiwszystkichfilozofów,
comamymyślećotychQu inqu agin ta li bri, wktórychnietylkoprawaDwuna -
stu ta blic, lecztakżewieleinnychsięzawiera,oludzkichumowach,oprawie
isłuszności,mądrzeiświęcieprzepisanych?

ŚwiętypowiadamjestzwójiświątyniąsprawiedliwościsłusznieJustynian
gonazwał.(c.de.Ve.iu.enu.liberprimus.)askorowiadomo,żeprawo
cywilnezrodziłosięzeświętejfilozofiiobyczajów,jakźródło,takzpewno-
ściąistrumienieTeologbędzieczcił,byniebyłzamałoreligijny,wobecsamej
religijnejfilozofii.Ktozaistemyśli,żeprawocywilneTeologpowinienpomi-
jać,tenwyrywawielkączęśćfilozofiiobyczajów,którejpomocydlarozpra-
wiającegooobyczajachjeżeliktośprzeczy,wydajesię,żejestgłupi.

PonieważwięcTeologczęstokorzystazpomocyprawawrozprawieteo-
logicznej,dlategotęznajomośćprawadołączyłemdoTeologiijakosłużkę
itowarzyszkę.

RozdziałIX,

[jakasiłaimoczaczerpniętegozprawacywilnegouzasadnienia]

achociażuzasadnieniepochodzącezprawacywilnegoniejestmożepewne,
anizbadane,alejednakbardzoprawdopodobne,zarównokażde,jakraczej

to,któreTeologweźmiezprawrzeczypospolitejchrześcijańskiej,korzy-
staniemudowodnionych.

Trzebabowiemwierzyć,żeniebezBoskiegoskinieniaprawategorodzaju
rzymianomzostałydane:żeodBoga[550] przezustaWładcówobwieszczone
zostały,głosiJanViii.aaugustynrzecze,iżBógrodzajowiludzkiemurozdał
ludzkieprawaprzezcesarzyikierownikówświata.iDemostenesuważaprawa
zawynalazekidarbogów.orazcyceronpowiada,żeprawoWładcy,zdatne
donakazywaniaizabranianiajestsłusznązasadąnajwyższegoJowisza.(l.nam
etff.Deleg.etl.iuscivile,ff.Deiustitiaetiure.)aSalomonmówi:Wy rocznia
w war gach kró lew skich, w są dzie nie błą dzą usta je go (Prz16,10).

DoBoskiegowięczrządzenianależało,byjakąśBoskąwoląnatchnieni
prawodawcyrzymianbylinatchnienicodokierownictwarzeczypospolitej
iprzepisywalitezarządzenia,któresąsprawiedliweiprawowite.Dlategojeżeli
Teologczerpieznichuzasadnienie,wniczymnieuchybizałożeniuswemu
rzemiosłu,chociażnienapewno,leczprawdopodobniebędzieuzasadniał.
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iludwikVivesniemożemisiępodobaćwtym,żeusiłujezłamaćwszelką
mocizniweczyćpowagęprawrzymskich.owielezadużopozwalaonsobie,
gdynaśladujezepsutekarności,inietylkonowebłędy,którewślizgnęłysię,
lubwtargnęłystarasięudowodnić,leczusunąćprzyjęteuchwałystarożytnych,
zogromnymzaisteobiegiemsłów,leczzjaknajmniejsząniekiedysiłąuzasadnień.
niekiedybowiemwksięgachozepsutejkarnościpowiedziałonwieleprawdzi-
wie,wielewspanialeorazszczerze,jakbyzstąpiłzradyniebian.Dużobardziej
spodobałbysięuczonymmężom,gdybyzjakąpilnościąiwymowąwyraził
sprawyzepsutychsposobówbycia,ztakąsamąupadłeodnowił.leczwprzeka-
zywaniukarnościosłabł,chociażwganieniubłędówbyłmocny.iniedziwota.
cudzebowiembłędyganić,nawetprawdopodobnie,jestzaistełatwo,sposoby
zaśbycia,któreodwielujużlatjacyśludzienieuczeniidzicyprzekręcili,oczy-
wiścienalinięprostąprzywołać,tojestdzieło,tojesttrud!ituzewszechmiar
trzebabyłousiłować,jeślimiałobyćdokonanecośgodnegowielkiejchwały.

czyminnymzaśjestganićprawacywilne,zwłaszczawrzeczypospolitej
dobrzeustanowione,długimużywaniemsprawdzone,aczyminnymoburzać
sięnabłędytłumaczy.chociażludwikmyślał tosamo,comy,gdychodzi
oprawoznawców.Powiedziałbowiem:A sta ro żyt ni tłu ma cze pra wa cy wil ne go
by li on giś w wiel kiej czci, słusz nie za iste i za słu że nie z wiel kich po wo dów, po -
nie waż [551] pra wo cy wil ne tłu ma czy li fi lo zo fo wie, ja ko że przez prze sław -
nych fi lo zo fów po wa żnie i mą drze zo sta ło wy da ne. Po tem zaś, gdy to za da nie
za czę ło być w rę ku tych, któ rzy przy stą pi li do te go nie wy ucze ni przed tem fi lo -
zo fii, ani żad nej po wa żnej na uki, ca ły blask tej wie dzy zo stał znisz czo ny, i pro -
fe so ro wie jej nie są w ce nie, chy ba u po spól stwa, któ re jest ca łe peł ne spo rów.

Jakzaśkapłaniegipscyprzedziwniebyliczczeni,ponieważwielepracy
włożyliwmatematykę,(Diodorwpierwszym),Geometriizaścałyegiptpo-
trzebowałnaskutekzatapianiakażdegorokugranicpólprzezwylewającynil,
takgdysporywylewemswymgranicechrześcijańskiegoświataprzekroczy-
ły,zmieszały,zatopiły,koniecznejestnajwyższączciąotaczaćtych,których
nazywasiębiegłymiwgodzeniusporów.czyzgodzą,czynie,niechsamiwi-
dzą;mynapewnowidzimyto,żemniejjestsporówtam,gdziejestmniejtego
rodzajuliteratów.

Tychprzetonowychprawoznawcówijaniepragnęzdobyćnapomocteo-
logii.Boniejestprawoznawcąjakiśformalista,dokładnyibystry,strzegący
formuł,łowcazgłosek,obrońcasprawiedliwościzarównojakniesprawiedli-
wości.lecztegonauczam,żecywilneustawy,najbardziejte,któredługosą
zachowywanewużyciuiobyczajuchrześcijańskiegoludu,sąpożyteczneteo-
logowiwuzasadnianiu.leczotymdość!

Mówmyterazopowadzehistorii.Bouzasadnienia,któreprzedłożyliśmy,
abyobalićpowagęprawacywilnego,sązbytłatwe,żebymowanaszamiała
zatrzymaćsięnaichodpieraniu.

Dzie sią tej Księ gi ko niec.
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[552] O PO WA DzE LUDz KIEJ HI sTO RII, 
KTÓraleŻyWŹrÓDleoSTaTniM,

Księ ga je de na sta

RozdziałI,

[ośmierciojca]

ledwieukończyłempowyższeźródło,aotoprzyniesionowiadomość,że
najznakomitszyrodzicmójumarłwVienne.Usłyszawszytęwieść,gdybym

zaprzeczył,żesięwzruszyłem,niechpatrząmędrcy:leczzpewnościąskła-
mię.Wzruszyłemsiębowiem,osieroconyprzeztakiegoojca,jaki,jaksądzę,
żadenwśródśmiertelnychniepozostał.Ponieważzaśjajemutemojenocne
pracepoświęcałem,dlategoodprac,którezjegozwłaszczapowodupodjąłem,
trzebabyłojakiśczasodstąpić.

Przedtembowiempisanietejksięgibyłomitakmiłe,żenietylkokoiło
wszelkiecierpieniatrudów,leczłagodziłoanawetuprzyjemniałomozoły.
apotemzaisteniczegoniebyło,codźwigałobyzniechęcenieitroskę.Boza
życiaojca,gdyoźródłachteologiichciałemcośpisać,onmistawałprzed
oczyma,nietylkogodnytegodaru,leczwktóregotakżeimieniunaszeczuwa-
niazdawałysięmilsze.Terazzaśkogopodobnegoznajdę,bymnamiejscu
ojcapostawił?

zwykłembowiemsobienajdroższeojcowskieobliczewystawiać.ailekroć
trzebabyłopisać,albojabyłemznim,alboonzemną.ondodawałbodźców,
onpodniecałgnuśniejącego,onnawetziewaćminiepozwalał.Takabyłacześć
wobecojcanawetnieobecnego.aterazpragnącemuposuwaćzaczętedzieło,
jakmówią:tkwiwoda,iniczegonieusiłuję,gdzieniesłaniałbysięduch,jak
prędkopokonany.Wielkąbowiemodemnieoddzielonyprzestrzenią,niemniej
zostawiłmibólu,niżżyjącprzynosiłradości.

lecz[553] gdypodoznaniuranyzdarzyłamisięwielkainiespodziewa-
nabezczynność,iduchniczegoniemusiał,aniniemógłczynić,musiałbyć
zapędzonynaostatniezgołamiejsce,byrzeczdobrzeipożyteczniezaczęta
niezostałaprzerwanaśmierciątego,którytakżeterazzniebawymagadaru
moichczuwań.iniewahałbymsiępytającemu,dlakogopiszę,odpowiedzieć:
piszędlamegoojca,którychciał,bymnietylkojemutodał,lecztakżepodał
innym.

JakwielkawięcuTeologówjestpowagaikorzyśćludzkiejhistorii,teraz
mamyrozwinąć.Bezwątpieniaojciecbędziesięmodlił,byśmydokąd,zjego
za życia na ziemi zachęty, drogę zaczęli, z jego obecnie z nieba pomocą
ukończyli.
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RozdziałII,

OhistoriiludzkiejpożytkudlaTeologii

Wybrnąłemjużzmieliznimowamojaminęłakamienie.zrzeczybowiem
najtrudniejszychspadłemdorzeczyłatwych,irozwijaniepowagihisto-

riiludzkiejniemożezagrozićmemuumysłowi,alboTeologii.atotymmniej,
ponieważtowyjaśniam,jakludzkahistoriajestTeologowipożytecznaiko-
nieczna.Żadnychbowiemniemamytuprzeciwników,żadnychniemauza-
sadnieńprzeciwkoprawdzie.

Wszyscybowiemuczenimężowiezgadzająsię,żezgołanieokrzesanisą
citeologowie,wktórychopracowaniachhistoriajestniema.Mniezaistenie
tylkoTeolog,leczniktwogóleniewydajesięwystarczającouczony,komu
rzeczyongiśzaistniałesąnieznane.historiabowiemwielenamdostarczaze
swoichskarbców,czegogdybyśmybylipozbawieni,zarównowTeologiijak
ikażdejniemalinnejdziedzinieczęstoznajdziemysiębiednioraznieuczeni.
Skoro zaświadomo, że czasem zawias rozprawyTeologicznej obraca się
wongiśrozpatrywanejsprawie,któżzaprzeczy,iżniekiedytakżewrozpra-
wie scholastycznej trzeba z rocznikowych zapisówwskrzeszać sławnych
świadkówprawdy?

rzeczywiściewidać,iżhistoriakoniecznajestrozprawiającemuTeologo-
wi,zarównoczęstogdzieindziej,jaknajbardziejwniniejszymdziele,gdzie
jakwielkibyłdlamniepożytekhistorii,łatwooceniąci,którzydotarlido
poprzednichksiąg. Jakwielkipotembędzie,nie śmiem ja[554] obecnie
mówić,bymniezdałsięobiecywaćgórzłota.zpewnościąjakbardzoTeolog
potrzebujeznajomościhistorii,obfitymdowodemsąci,którzypopadliwroz-
maitebłędyprzezjejnieznajomość.niektórzyprzytaczajątegorodzajuprzy-
kład,żeTrajannaprośbyGrzegorzazostałuwolnionyzpiekła,byłonietylko
powszechnym,lecztakżemłodegoŚwiętegoTomaszaprzekonaniem.Przeko-
nywałazaśpowagaJanaDamascena,któremuzaisteŚwiętyTomaszwieleczci
okazywał.leczmówią,żeuzasadnieniemtejbajeczkiniktniezostałbyuwie-
dziony,gdybyzrachubyczasuzrozumiał,iżJanDamasceńskiniemógłbyć
sprawcątejrzeczy,jakoten,któryichzdaniemwięcejniżojedenwiekwyprze-
dziłGrzegorza.BowiemrafałWolterrański,WincentyWalwaceński,oraz
Świętyantonin,przekazują,iżkwitnąłonzaTeodozjusza.

lecztenprzykładjestnieprzydatny,ponieważówJanDamascenktóry
wydałczteryksięgiDe or tho do xa fi de, kwitnąłzaKonstantynaileona,tozna-
czy,jużpośmierciŚwiętegoGrzegorza.iwoczywistejsprawieniepotrzeba
wskrzeszaćpatriarchyJerozolimskiegoJana,albopisarzaksiąg21i22Res
Ro ma nae, alboteżinnychhistoryków,skorosamJanDamascenjasnowska-
zuje,wktórymistniałczasie.

najpierw bowiem często przytacza cyryla, który był poTeodozjuszu.
czasemteżwspominaSobórchalcedoński.Wksiędzetrzeciej,rozdział10robi
wzmiankęoniejakimPiotrzeGnafeuszu,któryzaJustyniananaPiątymSobo-
rzezostałpotępiony.lecziwksiędzeczwartej,rozdziale17piszeprzeciwko
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obrazoburcomiwksiędzeDe ha ere si bus zwieichikonoklastamiorazTymo-
leonami,odleonamianowicie,którytegożodszczepieństwabyłgłównym
sprawcąiwspomożycielem.Prócztegowtejsamejksiędzeobłędnowier-
stwachwspominacyrusa,Sergiuszaieustachego,którzypotępienizostali
naSzóstymSoborzezapapieżaagatona,przeciwkoktórymobszerniepisał
takżewtrzeciejksiędzeDe orthodoxa fide, rozdziałach14i15.Ktotowszystko
rozważy,tenłatwopojmie,żeJanDamascenistniałpoGrzegorzu.

Boto,comówiTritemiusz,żebyłodwóchtegoimienia,jedenzaTeodozju-
sza,którynapisałteksięgiTeologiczne,drugizaleona,którywalczyłoobra-
zy,tocałejestzmyśleniem,jakzeźródeł[555] codopiero wzbudzonychsię
okazało.ijaniepochwalamtejhistorii.Dziwnebowiemjest,żeczłowiek
Greckirzeczinasząipocałym,jaksammówi,świecierozpowszechnioną,
swoimGrekomzdradził,którejjednakcałahistoriaŁacinnikówniezna.

niechwięctobędąbajki,coopowiadasięoTrajanieiGrzegorzu.nie
ztegojednakpowodu,żeDamascenbyłwcześniejszyodGrzegorza.

leczwtymrodzajunaszhiszpan,GenezjuszSepulweda,świeżozbłądził,
człowiekmoimzdaniemniegłupi,aswoimbardzouczony,napewnoisztuką
wymowysławny,istudiumTeologiiniebrzydzącysię.Gdyonchciałprzeko-
nać,żebarbarzyńcynajeżdżającynowyświatmająsłusznypowóddowojny,
oparłsięnauzasadnieniu,iżGrzegorzwEpi sto la 73 księgipierwszej,coprzy-
toczonejestw(cic,De cre tum, częśćdruga,causa)23,zagadnienie4:(rozdział
49:)Si non; (a.friedberg1[1955]925-926), pochwalaGenadiusza,którytylko
dlarozszerzeniarzeczypospolitejchrześcijańskiejpodejmowałwojny:byimię
chrystusaprzezpoddaneludyrozbiegałosięwokółgłoszeniemwiary.

JakzaśtoświadectwoGrzegorzajestniezdatnedoudowodnieniaprzedłożo-
nejrzeczy,tensamrównieżGenezjuszłatwobyosądził,gdybyzhistoriinauczył
się,żeci,przeciwktórymGenadiuszprowadziłwojny,byliwrogaminietylko
imperiumrzymskiego,lecztakżeKościołachrystusowego.(cic,De cre tum,
część druga, causa) 23, zagadnienie 4: (rozdział 48:)Si cut; (a. friedberg
1[1955]925).To,cozjakiegośinnegolistudotegożGenadiusza,któryjestwtej
samejksiędze72,jaśniejsłońcamożnazobaczyć.iniemożnawątpić,żeWan-
dalowie,którychpozostałościwprowincjiafrykańskiejdowtedyprzetrwały,
bylidotknięciariańskązarazą,(Prosper:Chro ni ca), iwiadomo,żeDonatyści,
którychafrykabyławtedypełna,walczylizkatolikaminagrodamiorazprze-
mocą,nietylkorozprawianiem.lecznietujestmiejsceroztrząsaniatychprzy-
kładów,gdziekrótkoimimochodemnapominamyTeologa,byniezaniedbywał
historiikościelnej,którejznajomośćrodziwielkieowoce,anieznajomośćrodzi
błędy.JużzaśaugustynwdrugiejksiędzeDe do ctri na Chri stia na, rozdziale28,
przekazuje,żenawethistoriepoganwielewnosząwrozumieniePismaŚwię-
tego,iwykazał,żezichnieznajomościniektórzyzbłądziliwokółPism.

MianowicieireneusziTertuliancodoczasu,wktórymcierpiałchrystus,ob-
racalisięwbłędzieróżnym,alezpowodutegosamego.[556]historiebowiem
ludzkiewtymmiejscuzaniedbali,przezktórychznajomośćrzeczjaknajłatwiej
sięrozstrzyga.chociażjedenidrugirównieżzewangeliimoglibyćzaswój
błądskarceni.(ireneusz,księgadruga,rozdział39i40;TertulianwdzieleAdversus
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Iu da eos; zobacz:euzebiusz,księgapierwszaEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział10;
epifaniusz:Ha ere sis 51;augustyn,księgadrugaDe do ctri na Chri stia na, roz-
dział28;ireneuszpowiedział,żechrystuscierpiałwrokuczterdziestym;Tertu-
lian,żewtrzydziestym,idączaKlemensemaleksandryjskim,Stro ma ta, księga
pierwsza,orazlaktancjuszem,In sti tu tio nes divi nae, księgaczwarta.)

aerazm(wprzypisachdoMt27orazDz17)ciemność,októrejewange-
listajasnopisze,żena sta ła po wszyst kiej zie mi (Mt27,45),pojmujejakoroz-
lanątylkonadJudeą.Powódbłędnegopojmowaniapodajeaniprawdziwy,ani
wystarczającoodpowiedni,gdybybyłprawdziwy,żejeśliteciemnościzda-
rzyłysięnatakwielkiejprzestrzeni:po wszyst kiej zie mi, zpewnościąjakiś
ŁacińskialboGreckipisarzotymbywspomniał.Bolist,wktórymDionizy
twierdzi,żeowozaćmieniepilnieoczamipostrzegaładuchemrozważał,jako
zmyślonypodimieniemDionizego,napośmiewiskowystawia.

atymczasemanijakerazmusiłujewyrwaćDionizemuareopagiciechwałę
filozofiiinauki,jawtymdzieleniepostanawiamjejgłosić,aniteżnieganię
tego, żeŚwiętegohieronima czyni sprawcąowegowyjaśnienia, któremu
żadeninnytłumaczPismajaśniejniżonsięniesprzeciwia.Totylkotwierdzę,
żegdybyerazmznałtuludzkiehistorie,zaisteniejasnościteinaczej,amiano-
wicieprawdziwiebywytłumaczył.

Sławnyrachmistrzolimpiadwczternastejksiędzetakpisze:Czwar te go
zaś ro ku 202 olim pia dy do ko nał się wiel ki i wy bi ja ją cy się spo śród in nych,
które go po prze dzi ły, uby tek słoń ca. Dzień o szó stej go dzi nie tak ob ró cił się 
w ciem ną noc, że na nie bie wi dzia no gwiaz dy, trzę sie nie zie mi w Bi ty nii obaliło
wie le bu dow li mia sta Ni cea (nikaia,iznik).

euzebiuszwkronikachujawnił,żeroktenzbiegłsięzMękąPańską.Także
antiocheńskiprezbiterlucjan,mążwybitnyobyczajamiiuczonością,rozpra-
wiajączpoganamiowierzechrześcijańskiej,rzecze:szu kaj cie w rocz ni kach
wa szych, a znaj dzie cie za cza sów Pi ła ta, gdy Chry stus cier piał, że przez wygna -
nie słoń ca dzień zo stał ciem no ścia mi prze rwa ny. Piszeeuzebiuszwdziewiątej
księdzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział6.

Tertulianwreszciepowiada:w tej sa mej chwi li, gdy słoń ce ozna cza ło po ło -
wę okrę gu, dzień zo stał upro wa dzo ny. My śle li za iste, że za ćmie nie, ci któ rzy
nie wie dzie li, że by ło to gło szo ne o Chry stu sie. A jed nak to zda rze nie świa ta
ma cie zło żo ne w ar chi wach wa szych. Dotądon,wApo lo ge ti cus, rozdział21.

Łatwoztegopojmujesię,żewwykładzieŚwiętychPismkoniecznesątakże
historiepogan.cho- [557] ciażonesątakpodręką,iżrzeczniewymagaroz-
prawy,mamyjejednakwtrzynastejksiędzeobficiejrozwinąć.Skorowięctam
objaśnimyjenajoczywistszymiprzykładami,niemapowodu,byśmyto,cotam-
tejksięgiwłaściwąbędzienauką,wtymmiejscu,niepotrzebnieuprzedzali.
ijakGeometrzyniezwykliwszystkiegodowodzićuzasadnieniami,leczżądać,
bycośpozostawionoim,bytymłatwiejrozwinąćto,czegochcą,takjanarazie
domagamsięodczytelnika,byzgodziłsięzemną,żewPiśmieŚwiętymjest
wielemiejsc,którebezznajomościludzkiejhistoriiniemogąbyćwyjaśnione.

Że zaś w rozprawie przeciw nieprzyjaciołom wiary chrześcijańskiej
źródładziejowesąTeologombardzopotrzebne,jasnopotwierdzazwyczaj
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najsławniejszychmężów.Tertulian,(wApologeticus), zsamychhistoriirzymian
uzasadnia,żewszyscynajgorsibylisurowiiokrutnidlachrześcijan.Żewięc
dobrejestto,coźliludzieprześladują.WksiędzezaśAd Sca pu lam iluprzy-
kładamidziejowymiposłużyłsię,byprzekonać,żedlaprześladowaniachrze-
ścijanwielupogańskichzwierzchnikówmiało smutnezgony?Dlategoci,
którzywalczyliznaszymi,cibezwątpieniatakżezBogiemwalczyli.

cyprian,(wksiędzeQu od ido la non sunt dii), zjakąznajomościąipamię-
ciąhistoriidowodziłnicościwszelkichbożyszczy?hieronim,(wpierwszej
księdzeAd ver sus Io vi nia num), ileijakróżnychhistoriiprzeciwkoJowiniano-
winapoparciedziewictwaiczystościwspomina?Prezbiterlucjan,jakwyżej
powiedzieliśmy,przytaczasamerocznikipogan,bynaszejteżwiarydogmaty
ichświadectwamipotwierdzał.euzebiuszŻydówipoganczęstozludzkich
historiiodpiera.(KsięgapierwszaEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział6i11;księga
druga,rozdział32;księgatrzecia,rozdział7).

awięcnietylkohistoriakościelna,leczrównieżta,którajestpisanaprzez
pogańskichpisarzy,Teologowiprzeciwkowrogomwiaryjestjaknajbardziej
przydatna.Dlategobyćnieobeznanymwhistoriachpogan,jestalboleniwą
gnuśnością,alborozpieszczonymobrzydzeniem.Bożewygodnieimądrze,
niemówięwkazaniach,lecztakżewrozprawach,Teologprzytaczaprzykłady,
gdyprzekonuje,iżcośjestsłusznealboniesłuszne,ponieważprzezmężów,
alboprawych,albonieprawych,byłostosowane:Tertulian(wApo lo ge ti cus),
hieronim,(pierwszaksięgaAd ver sus Io vi nia num), orazinninajpoważniejsi
mężowiewystarczającowykazali,którzynierzadkoprzekonywaniemtego
rodzaju[558] sięrozkoszują.

aleczyprawdopodobneprzykładymogąbyćprzytaczanebezznajomości
historii?Widaćwięc,jakszerokorozlanajestpożytecznośćhistorii:skoromy
Teologowiegdziekolwiekwkraczamy,czygłosząckazanie,czyrozprawiając,
czyPismoŚwiętewykładając,dojakiejśhistoriikierujemystopy.Przetogdy
dotakwielurzeczybardzopożytecznesąTeologowiksięgihistorii,pilnieprze-
zeńpowinnybyćczytane,bybrzydkowrzeczachdosiebiejaknajbardziej
należącychniebłądził,itegonieznał,czegonieznaćnietylkobeznieroztrop-
ności,lecznawetbezgłupotyniemożna.

historiabowiem,jakprawdziwiepowiedziałcyceron,jestzarównona-
uczycielkążycia,jakświatłościąprawdy.

RozdziałIII

zawierauzasadnienia,którezwalczająpowagęludzkiejhistorii

chociaż,jakniecowyżejpowiedzieliśmy,mowawypłynęłazeskalistych
źródeł,ato,cowwyjaśnieniutegoźródłatrzebaroztrząsać,niewymaga

siłyiładuumysłu,cośztegojednakwymagapoważnegoidojrzałegoosądu.
Stądpowstajeto,coledwiejestwiarogodne,żewźródlełatwymiwyjaś-
nionym,sąbardzotrudneigrząskiezagadnienia.Przedewszystkimbowiem
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należyustalić,jakaijakwielkajestpowagaludzkiejhistoriiijakąpowoduje
wiaręwTeologii,coniejestwystarczającojasne.następnie,któregopisarza
należyuważaćzaprawdopodobnegoiwiarogodnego,któratorzeczjestze
wszystkichnajtrudniejsza.

Skorobowiemniezobecnejmowyludzi,leczpamięciprzodków,orazsta-
rożytnościroczników,dobywanawinnabyćprawdaijejrozwinięcie,które
obracasięwrozprawieTeologicznej,trzebazaistezwłaszczadawnąhistorię
osądzać,wszystkichhistorykówrozeznawać,kłamliwychodprawdomównych
odróżniać.Ponieważtejumiejętnościanisobienieprzypisuję,aniniemuszę,
wyznaję,żeniebezbojaźniipewnejnieśmiałościpodjąłemsięopracowania
tejdziedzinyjakozadaniakoniecznego,aniedziełaupragnionego.nieżeby
miwtakwielkimobowiązkuitakpoważnejsprawiebrakowałotroski,lecz
ponieważwidzę,[559] żeniebezpiecznejestwtymzwłaszczaźródlechcieć
byćsędzią,gdziewymaganyjestmąż,którymaodliczonąpamięćstarożytno-
ści,aobdarzonyjestwielkąroztropnościąipoważnymsądem.

leczbyśmyprędzejtonieprzeciętnezadanie,którepodjęliśmy,moglispeł-
nić,opuściwszyprzeproszeniezamojąniewiedzę,albolekkomyślność,albo
nawetzajednąidrugą,przystąpmydorozwinięciaizbadaniatychrzeczy,które
postanowiliśmy.najpierwwięcuderzymypowagęludzkiejhistoriiprzeciw-
nymiuzasadnieniami.zarazpouczymyjakieuzasadnieniawyprowadzanesą
ztegorodzajuhistoriinaużytekTeologii.natrzecimmiejscuokażemy,jacy
tosąpisarze,którychTeologowiewinniwhistoriiuznawać.Wkońcuodpie-
rającprzeciwneuzasadnienia,położymytejksiędzekres.

Pierw sze uza sad nie nie więc,którymwiarawludzkąhistorięmożebyć
zachwiana,jesttegorodzaju.

ŻeJózefwedługnaturybyłsynemJakuba,wedługprawabyłsynemhele-
go,pisaliniemalwszyscyojcowie:afrykańczykwEpi sto la ad Ari sti dem;
JustynMęczennikwQu aestio ad or tho do xos 66; euzebiuszwpierwszejksię-
dzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział7;niceforrównieżwpierwszejksiędze,
rozdziale11;ambrożywksiędzeIn Lu cam 3;hieronimIn pri mum Mat tha ei
ca put; augustynwksiędzedrugiejDe con sen su Evan ge li sta rum, rozdział3,
orazdrugiejksięgiRe trac ta tio nes, rozdziałach5i16;Damascenwksiędze
czwartej,rozdział15;BedawksiędzepierwszejIn Lu cae ca put 10; Teofilakt
In Lu cae ter tium ca put. itonieznalazłosięimnagle,alboniezostałozmyślo-
nebezautorów,leczprzezsamychbliskichikrewnychzbawicielanaszego
przekazane,jaktwierdziafrykańczyk.

osjanderwpierwszejksiędzeHar mo nia evan ge li ca wieluuzasadnieniami
dowodzi,adowodzitak,jakjemusięzaistewydaje, żesątozmyślenia,bynie
tylkourągałŚwiętemuTomaszowiipozostałymTeologom,jakobybaśnieśnią-
cym,lecznawetobłąkanymizwałtych,którzypierwsitonaświatłowydali.

Dru gie uza sad nie nie jest,żeJózef,mążMaryimiałwcześniejinnążonę,
zktórejprzyjąłsynów,którzyzwanisąwewangeliibrać mi Pa na. otwarcie
zgadzająsię:euzebiuszwdrugiejksiędzeEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział1;
niceforwksiędzedrugiej,rozdział3,gdzierównieżprzytaczahipolitajako
autora tegożpoglądu;ambroży[560] wksiędzeDe in sti tu tio ne vir gi nis, 
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rozdział6;epifaniuszwksiędzedrugiejCon tra ha ere ses, rozdział51i78;
hilary,kanon1:In Mat tha eum.

Tymczasem,historiętęhieronim,In Mat tha ei 12 ca put, potępiajakomaja-
czeniaapokryfów,atakżeprzeciwkoelwidiuszowitwierdzi,iżzmyślonajest
zuchwałąswawolą.

Trze cie uza sad nie nie, hieronim (In Mat tha ei 14) pisze, że starożytna
historiaopowiada,iżherodiada,którąMateuszwspomina,byłacórkąkróla
aretasa; to samo twierdziBedawdrugiejksiędzekomentarzydoMarka,
aeuzebiusz,wtłumaczeniurufina,wksiędzepierwszejEc c le sia sti ca hi sto -
ria, rozdział13.ażetojestbłędneszczodrymiświadkamisą:Józefwosiem-
nastejksiędzeAn ti qu ita tes, rozdział5ihegezypwdrugiejksiędzeDe exci dio
Hie ro so ly mo rum, rozdział12.zgadzasięzniminiceforwksiędzepierwszej,
rozdział20.

niczegowięczpospolitegowspomnieniarzeczystarożytnych,niepowiem
napewno,lecznawetprawdopodobnie,wmawiaćniemożemy.Jeżelibowiem
historie,którewtychtrzechuzasadnieniachsąprzytoczone,możnaodrzucić
imiećzanic,żadnazaisteludzkahistoriasięnieznajdzie,któramiałabycoś
siłydowzbudzeniawiary.

Czwar te uza sad nie nie, żeMagowie, którzy przybyli zeWschodu aby
uwielbićchrystusa,bylikrólami,anietylkofilozofami,przekazują:cyprian
wSermo de bap ti smo Chri sti orazukazaniuTrójcy;atanazywdrugimzagad-
nieniuAd re gem An tio chum; hieronimIn Psal mum 71; augustynwmowie
43 Ad fra tres in ere mo, orazDe mi ra bi li bus Sa crae Scrip tu rae, jeżelijednak
sątodziełaaugustyna;złotoustywHo mi lia 6 in Mat tha eum; TertulianContra
Iu da eos. Pewienstarożytnynauczyciel,imieniemchrystian,In ca put 2 Mat -
tha ei; izydorwprefacjimszy,którapospoliciezwanajestMo za rab ska. Święty
TomaszIn Mat tha ei 2 ca put orazIn Io an nis 11 ca put, boiwSumieTeologicz-
nej,częściiii,artykule3,mówi,żenietylkobylimądrzy,leczpotężni.Tego
samegozdaniabyli:albertWielki,ŚwiętyWincenty,Mikołajzliry,Dionizy
Kartuz,Szymonzcascji,nauczycielnieznanyIn Psal mum 71, Titelmann,Jan
eck,Świętyantonin,iinnizmłodszych,którychzadługobyłobywyliczać.
izpewnościąhistoriawydajesięodnaszychprzodkówprzejętazrąkdorąk.

lecztatakpowszechnatradycjażadnejwogólewiarywKościeleniepo-
woduje.lecz[561] najprawdopodobniejBaptystazMantuiorazinnimłodsi,
twierdzą,żeMagowieniebylikrólami.Boewangelistaniepominąłbymil-
czeniemtego,cobardzodorzeczynależało,aniherod,gdybybylikrólami,
nieprzyjąłbyichtakwładczoiniegrzecznie.

Pią te, żeMagowieprzybylidoJerozolimytrzynaściedniodnarodzenia
chrystusa,nietylkohieronimiaugustyn,lecztakżewszyscyprawiepisarze
istarożytniinowsiprzekazalipamięci.

TymczasemepifaniuszwHa ere sis 51 stanowczotwierdzi,żeMagowie
przybylizeWschodudwalataponarodzeniuchrystusa.(Tosamozachariasz
chryzopolitański.) Dwa powody tego poglądu są zgoła niezłe: Jeden, że
wdniuoczyszczeniaMatkachrystusanieofiarowałabaranka,leczsynogar-
licę,lubmłodegogołębia(Kpł12,8),rękajejniemogłaznaleźćcenybaranka,
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adlategojeszczeskarbuodMagównieotrzymała.Drugipowódjest,żeherod
pozabijałwszystkichchłopców:od dwu lat i ni żej, we dług cza su, któ re go się
był wy py tał od Mę dr ców (Mt2,16).niejestzaśprawdopodobne,bydwuletnich
chłopcówpozabijałherod,który:pil nie się wy wia dy wał od Mę dr ców cza su
gwiaz dy, któ ra im się uka za ła (Mt2,7),jeżeliodukazaniasięgwiazdydoprzy-
byciaMagów,upłynęłotylkotrzynaściedni.

Dodajdotego,żeoniteżświadczyli,iżzobaczyligwiazdęnaWschodzie.
Któretosłowazaistecoświęcejoznaczają,niżżekraj,zktóregowyruszyli
byłwporównaniuzJerozolimąwschodni.Jeżeliwięc,jakwyraźniepisze
ewangelista,przybylizewschodu,gdyjasnejest,iżJerozolimabardzowielką
odległościąjestodWschoduoddalona,wciągutakniewieludniigwiazdę
zobaczyć,imyśludaniasięwspólniepodjąć,iprzygotowaćpodróż,izestron
WschoduprzeztylekrajówiludówdotrzećdoPalestyny,całkowicieniegodzi
sięzsądemludzkiegorozumu.

Szó ste, żecudnazaślubinachzostałdokonanywrocznicęepifanii,prze-
kazała swemu potomstwu wierna starożytność. Tymczasem epifaniusz,
(Haere sis 51), wbrewtemuuczy,żetegożdnia,któregochrystussięurodził,
poukończeniujużrokutrzydziestego,SynzMatkąbylinauczcieślubnej.nic
więcpewnegozpospolitegowspomnieniaczasówzaczerpnąćniemożemy.

[562] Siódme, prawdziwymPrawemhistoriijest,jakczęstomawiałhiero-
nim(Ad ver sus He lvi dium orazIn Mat tha ei 14 ca put; tosamoBeda,wdrugiej
księdzeCom men ta ria in Mar cum), pisać to,comyślilud,choćwrzeczysamej
jestbłędne.TakbowiemJózefprzezsamąrównieżMaryjęnazywanybyłojcem
Jezusa,aoherodzieewangelistapisze,żezasmuciłsię,nieiżrzeczywiście
alboJózefbyłojcemchrystusa,alboherodbyłzmartwionywduchu,leczżeto
wowymczasietakpospolicieprzezludzibyłopojmowane,tamtozaśmyśleli
biesiadnicy,chociażraczejwtotrzebawierzyć,żezabójca-artystaukryłzłość
swegoducha,gdynatwarzymiałsmutek,aradośćwduchu.ztegopowodu
zostałprzezPananazwanylisem(euzebiusz,pierwszaksięgaEc c le sia sti ca
hi sto ria, rozdział11).StądiJózefwosiemnastejksiędzeAn ti qu ita tes, rozdział
17,twierdzi,żeJanzostałzabityprzezheroda,ponieważbałsię,iżzasprawą
Janaluduknujeodstępstwo.

Dwuznacznewięcjestkażdeuzasadnienie,którezdobywasięzhistorii.
Bopoglądluduzwyklejestbłędnyiwszelkieuzasadnienietegorodzajumoże
byćodparte,żehistoryknieprawdęrzeczy,leczpoglądluduwyraził.

Ósme. augustynwmowie71De im mo la tio ne Isa ac, rzecze:opo wia da nie
sta ro żyt nych oznaj mia, iż pierw szy czło wiek Adam, w tym sa mym miej scu, gdzie
stał krzyż, zo stał po cho wa ny. A Cy prian w ka za niu o Zmar twy chw sta niu Chry -
stu sa mó wi: pod miej scem, w któ rym stał krzyż Pa na, sta ro żyt ni prze ka zu ją, że
jest po grze ba ny. orazPaulaieustochiumwEpi sto la ad Mar cel lam, opowiada-
jątęsamąhistorię,jakorozpowszechnianąustamimieszkańców.Takjąprzyta-
czaepifaniusz,jakoniewątpliwą,wdrugiejksiędzeCon tra ha ere ses, rozdział
ostatni.ahieronimIn Mat tha ei 27 ca put orazIn Epi sto lae ad Ephe sios 5 ca put
wyśmiewajakobaśńto,cowKsiędzeJozuego14,15powiedziano,żewKirjat
arbapochowanyzostaładam.zapoglądemzaśhieronimaposzedłizydor.
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Dziewiąte. Klemensaleksandryjski,euzebiuszzcezarei,Teodoret,hieronim
iaugustynzwyliczeńrocznikówwnoszą,żesiedemdziesiątlatspustoszenia
dopełniłosięwdrugimrokuDariuszahystaspesa.

atonietylkojestbłędneizmyślone,leczrównieżsprzecznezPismem
Świętym,któreniezawiązkowoiskrycie,leczotwarcie[563] iwyraźniezawie-
ra,żesiedemdziesiąttychlatdopełniłosięzarazodpoczątkupanowaniacyrusa.
Żadnegowięcstosownegouzasadnienianieczerpiesięzrachubyczasów.

Dzie sią te, bardzopoważnypisarzhistoriihieronimwyjawia,żewdrugim
rokuDariuszazaczętazostałabudowaświątyni.Tymczasemdokładniedowie-
dzioneiznanejest,(1ezd3,6-13),żepodwalinyświątynizałożyłzorobabel
zacyrusa.Słabewięcjestjakiekolwiekuzasadnienie,zaczerpniętezhistorii
ludzkiej,chociażpisarzhistoriibyłpoważny.

Je de na ste, Wieluitoznakomitychhistorykówprzekazało,żeartakserkses
przeszkodziłbudowieświątyni.(Józef,księgapierwsza,rozdział3;archippus
Prosmonarius, częśćpierwsza, tytuł4, rozdział1;hermanwChro ni cae).
aPismowbrewtemuprzekazuje(1ezd6,14),żeświątyniabudowanabyła
narozkazcyrusa,Dariuszaiartakserksesa.

Dwu na ste, żeJozuerozkazywał26latpośmierciMojżesza,piszą:Józef
w piątej księdzeAn ti qu ita tes, rozdział 1; SabellicusAenea 1, rozdział 4;
nauklerwswejChro no gra phia, pokolenie28. BoeuzebiuszwChro ni cae
ipostępującyzanim:izydor,SulpicjuszSewer,orazJanKarion,przyznali
Jozuemu27latpanowania.Gdybytobyłoprawdą,niebyłabyprawdziwasuma
480lat,któraodwyjściasynówizraelazegiptudobudowyświątyniwynika
zTrzeciejKsięgiKrólewskiej,rozdziału6,1.

Trzy na ste, JeżelijakąśhistorięTeologpowinienuznawać,totęnajbardziej,
któraustamiwszystkichkościołówjestgłoszona.awieletegorodzajunie
wzbudzawTeologiiżadnejwiary.Bowiem,byśmypominęlito,cośmiesznie
ibłędniemówisięocyrykuiJulicie,oGrzegorzu,oKatarzyniemęczennicy
iojedenastutysiącachdziewic,zpewnościąhistoriaTomaszaapostołajest
apokryficznaizmyślonawedługGelazego,(cic,De cre tum, częśćpierwsza),
Dystynkcja15,rozdział3:Sanc ta Ro ma na; (a.friedberg1[1955]36-41), lecz
takżeaugustyna,księga22Con tra Fau stum, rozdział79orazksięgajedyna
Ad ver sus Adi man tum, rozdział17iksięgapierwszaDe ser mo ne Do mi ni in
mon te, rozdział38.TudodajbaśńMartyiMariiMagdaleny,któraopowiada,
żenaMarięprawemdziedzictwaprzeszłaMagdala,anaMartęBetania,gdyż
wbrewtemupiszeJan,żeBe ta nia byłamia stecz kiem Ma rii i Mar ty (J11,1).

Czter na ste, Tahistoriazdajesięwybijaćnadpozostałe,któraprzezpapieży
jestuznana.Konstantyna[564] zaśdarowizna,trąd,chrzest,zdrowie,nietylko
głoszonesąprzezhistorieKościoła,lecztakżepotwierdzanesąprzezpapieży.
Tymczasemwielubardzouczonychmężówtwierdziło,żetowszystkojest
zmyślone(cic,Extra va gan tes com mu nes, księga V,tytuł9:De po eni ten tis 
et re mis sio ni bus,rozdział2:Uni ge ni tus, którajestKlemensaVi;a.friedberg
2[1955]1304-1306)orazcic,Se xtus De cre ta lium, księgai,tytuł6:De elec -
tio ne,rozdział17:Fun da men ta; a.friedberg2[1955]957-959).Żadnawięc
kościelnahistorianiedostarczaTeologowisłusznychuzasadnień.
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Pięt na ste, niemanikogowśródmężówKościoła,ktomógłbybyćuznany
zapisarzaprawdopodobnego.niefilon,Tem po rum bre via rium. Bowtejksiąż-
ce,chociażdrobnej,jesttylekłamstw,żesąbardzotrudnedozliczenia.nie
Józef.najpierw,ponieważprzekazujewielebardzosprzecznychzPismem
Świętym.następnie,ponieważidziewhistoriizaTrzeciąKsięgąezdrasza,
którą hieronim odrzuca nie inaczej niż sennemary.Wreszcie, ponieważ
wustalaniuczasówrzeczyobracałsięwrozmaitymbłędzie.

KtóżwięcwKościelebędzieuważanyzapewnegopisarzahistorii?czy
afrykańczyk?leczjegohistoriadlaGelazegojestapokryficzna.(cic,De cre -
tum, częśćpierwsza),Dystynkcja15,rozdział3:Sanc ta Ro ma na; (a.fried-
berg1[1955]36-41).czyeuzebiusz?ale także jegohistorię tenżeGelazy
odrzucajakoapokryficzną.leczSozomenwHi sto ria tri par ti ta uważanyjest
zanajpoważniejszego.alepotępiagoGrzegorz(Księgaszósta,Epi sto la 31)
mówiąc:W hi sto rii So zo me na coś jest po wie dzia ne o pew nym Eu dok sju szu,
lecz Sto li ca Apo stol ska od ma wia przy ję cia tej hi sto rii, po nie waż wie le zmy śla,
a bar dzo chwa li Teo do ra i gło si, że był wiel kim na uczy cie lem Ko ścio ła, aż do
swe go ostat nie go dnia.

Jeżeliwięcci,którzywhistoriikościelnejmająpierwszemiejsca,sąpisa-
rzaminiepewnymiikłamliwymi,bezwątpieniaaniznich,anispośródinnych,
których powaga jest jeszczemniejsza,Teolog nie zaczerpnie stosownego
uzasadnieniadlaumocnieniaswoichwniosków.

Szes na ste, innocenty,(cic,De cre tum,część pierw sza), Dystynkcja20,
rozdział3:De qu ibus; (a.friedberg1[1955]66),tylkokościelnehistoriepo-
chwaliłwokreślaniusprawKościoła.Źródławięcpoganodziejachniemogą
wieleznaczyćwTeologii.TocoSobórflorenckinasiódmejsesjipotwierdza
wtesłowa:Hi sto rii Rzy mian, al bo Gre ków, nie mu si my uży wać na So bo rze.

Sie dem na ste, Wmonarchiiasyryjczykówzwykłosięnadinnychzalecać
Berossosa.leczniemażadnejhistoriitegopisarza.Bouczenimężowiewykryli,
że ta, która została wydana pod imieniem Berossosa przez atenajosa
(znaukratis),jestzmyślona.

W[565] PersówzaśdziejachwspominanychprzedkładasięMetastenesa,
który,jakmówisię,postępowałzaprawdziwymiipublicznymirocznikami.
lecztakżejegoświadectwadużobłędniejwydałatenajos.Metastenesmia-
nowicie,tenatenajosowy,przekazuje,żebyłotylkoośmiukrólówPerskich,
gdyjednakbyłoczternastu,którychpokoleiwyliczahieronimIn Da nie lis 7
ca put,orazeuzebiuszwChro ni cae.

JużzaśhistoriaGrekówcozawiera,jeśliniebaśnie,któreoninakażdym
krokuwydają jakoprawdziwehistorie?cyceronbowiempoważniepisze,
żenaródGreckinietroszczyłsięościsłośćświadectw(wOra tio pro Lu cio
Flac co).TakżeScypionuliwiuszahistorieGreckienieinaczejprzytaczajak
baśnie (Dekada trzecia, księga ósma). Prawdę teżmówi (Marek)fabiusz
(Kwintylian),żeGreccyhistorycymająswobodępodobnądopoetyckiej,(księ-
gadrugaIn sti tu tio ora to ria, rozdział4).Jaktosłusznierównieżwpospolitej
mowiezSatyryjestutarte:A na co kłam li wa Gre cja od wa ża się w hi sto rii?
(Juwenalis,Sa ty ra 10). iJózefwewprowadzeniuksięgiDe Bel lo Iu da ico jest
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świadkiem,żeprawdaprzezGrekówlekceważonajestwhistorii.copotwier-
dzawpierwszejksiędzeCon tra Ap pio nem. leczispośródnaszychhieronim
rzecze,skoroprzeciwstawiłGreckiehistorie:niemusimyzgadzaćsięzpo-
wagątych,którychkłamstwamisiębrzydzimy(In Eze chie lem, rozdział27).
zaiste,bymzamilczałopozostałych,herodotiKsenofont,którychGrecymają
zaojcówhistorii,zazwyczajnadużywajązmyślonychopowieści.(cyceron
wpierwszejksiędzeDe le gi bus rzecze: uojcahistoriiherodotaiuTeopompa
sąniezliczonebaśnie).

acowcesarstwierzymian?czyistniejąjakieśpubliczneroczniki,którym
musielibyśmywierzyć?Bynajmniej.leczkażdypisałichdziejewedługswej
skłonności.nadtoprzezpochwały,comówicyceron (De cla ris ora to ri bus),
stałasięjeszczebardziejbłędna.cośjednakjestuliwiusza,cośuSalustiusza,
cośuKorneliuszaTacyta,cośu(Pompejusza)Troga,którychwiaraoczywi-
stymi świadectwamimoże być obalona, rzekł jak najbardziej prawdziwie
flawiuszVopiscus(In vi tam Au re lia ni).

Żadnejwięcwiarynienależymiećdlahistoriipogan,jakożeniemajążadnej,
nietylkopewnej,lecznawetprawdopodobnej,powagi.

Ostat nie uza sad nie nie uderzaogólniewszystkiehistorieikościelneiświec-
kie.Jestonotakie.

arystotelesdlategowyjąłludzkąwiaręzliczbycnótumysłowych,ponieważ
skłaniasięonanarównidobłęduiprawdy.Teologiawięc,któracaławażona
jestprawdą,nieotrzymawsparciaodludzkiejwiary,ani[566] prawdanie
stowarzyszysięzbłędemwuzasadnieniu,ponieważtakieuzasadnienie,wtej
części,wktórejopierasięnaludzkiejwierze,jednakowoopartebędziena
błędzieinaprawdzie.Potwierdzatozaś,możenajbardziej,żeludziesąkłam-
liwi,mogąoszukaćiomylićsięwszyscycodojednego.

czywięcmało,czywieluhistoryków,cośtwierdzi,słabebędziecałeto
uzasadnienie,którenaświadectwachludzisięopiera.Dlategokażdeuzasad-
nieniezaczerpniętezludzkiejhistorii,zbytsłabejest,niżbywogólepowodo-
wałojakąświaręwTeologii.

Tymiuzasadnieniamizwalczanajestpowagategoźródła.Jeślibowiem
sąjakieśinne,amożebędziewiele,będąpodobneidlategopodobniezostaną
odparte.

RozdziałIV,

żepowagaludzkiejhistoriiczasemjestprawdopodobna,
aniekiedynawetpewna

Wypadabyśmywyłożyli,jakaijakwielkajestpowagaludzkiejhistorii
uTeologów,boobiecanezostało,żetonadrugimmiejscuuczynimy.

Bytobardziejmożnapojąć,trzebanapoczątkuzałożyć,że:Jestkonieczne,
byludzieludziomwierzyli,jeśliżycieniemabyćpędzonenasposóbbydląt.
PonieważtęsprawęstarannieprzebadałTeodoretwpierwszejksiędzedzieła

431Powagaludzkiejhistorii



De cu ra Gra eca rum af fec tio num, atakżeaugustynwksiędzeDe uti li ta te cre -
den di ad Ho no ra tum, rozdział12,orazDe fi de re rum in vi si bi lium, rozdział1
i2,niebędziemytuzabardzosiętrudzili.

iaugustynwyraźnietwierdzi,żenietylkoprzyjaźń,leczzgołakażdaludzka
wspólnotazanika,jeśliniebędąwierzyć:przyjacielprzyjacielowi,mążżonie,
dziecirodzicom,braciabraciom,obywateleobywatelom,towarzyszetowa-
rzyszom.Wieleonprzytacza,czymdowodzi,żeprzyjaźniimiłości,dwunaj-
świętszychwęzłówludzkiegorodzaju,nictaknienaruszainierozwiązuje,
iwogólenicwludzkiejwspólnocieniepozostajenienaruszone,jeślipostano-
wiliśmywnicniewierzyć,czegoniemożemyjakbyrękądotknąć,apochwy-
conego trzymać. Dla ludzkiego więc życia konieczne jest, żeby ludzie
wypowiedziomludzibezżadnegowątpieniawierzyli.

Teodoretzaś,żewiarajestjakbypierwsząpodwalinąrzemiosł[567] oraz
wszelkichnaukpodstawą,wyraźnieteżdowodzi.Bo,byśmypozostałeprze-
milczeli,dziecipoczątkująceniemogąosiągnąćznajomościpodstawowej
nauki,jeżelinazwgłosekorazpowiązańwzgłoskinieprzyjmąodnauczycieli
przezwiarę.Jakowoizajaszowe(iz7,9wedługsiedemdziesięciutłumaczy)
wkażdymrzemiośleiwiekuokażesiębardzoprawdziwe:Je śli nie uwie rzycie,
nie poj mie cie.

znakomite jestprzetoowopowiedzeniearystotelesa (1 De so phi sti cis
Elenchis): We wszel kiej umie jęt no ści i na uce trze ba by ucznio wie wie rzy li,
bowiem po wsze dni mi do świad cze nia mi bez żad ne go wy cho waw cy uczy my się
te go, iż zna jo mość i poj mo wa nie rze czy po prze dza wia ra, za wia rą zaś po stę -
pu je wszel ka zna jo mość praw dy.

Dlategostałosię,żesprawcanaturywduszach ludziwycisnąłprzyro-
dzonąskłonnośćdowierzenia,bowiaraniemniejjestkoniecznaludziom
dożyciaikarności,niżogniowikoniecznejestmiejscenajwyższe,aziemi
najniższe,bydobrzesięmiały.imzaśnaturawpoiłapewneskłonnościijakby
dążeniakoniecznedocelówidoskonałości.Dlategoci,którzyusiłująwyko-
rzenićwiaręzduszludzi,sąnietylkogłupi,lecznasposóbolbrzymówwalczą
zbogami,toznaczy,walcząznaturą.aczymożnarzeccośtakdziecinnego
i głupiego, niż gdy to, co inniwidzieli, przeczymy, że istnieje, ponieważ
saminiewidzieliśmy?Konieczniewięctrzebawierzyć,jeżeliniechcemybyć
głupsi.

Popowyższychzałożeniach,niechbędziepierwszywniosek.
Pierw szy wnio sek. Pozaświętymipisarzamiżadenhistorykniemożebyć

pewny,tojest,zdatnydopowodowaniapewnejwiarywTeologii.
Tenwniosek,ponieważsamprzezsięwychodzinaspotkanieijestoczy-

wisty,niemusibyćdowodzonynaszymiuzasadnieniami.nadtoflawiusz
Vopiscusprawdziwieidowcipniepowiedział,iżżadenzhistorykówczegoś
nieskłamał,dlategoufniewkraczadohistorii,bymiećtowarzyszyłgarstw.

Dru gi wnio sek. historycypoważniiwiarogodni,jakimibędącniektórzy
bezwątpieniaiwśródkościelnychiświeckichistnieli,dostarczająTeologii
prawdopodobnegouzasadnienia,zarównodotego,conależyumocnić,jakdo
odparciabłędnychpoglądówprzeciwników.

KsięgaXi432



Wniosektenwydajesięwystarczającoprzezsiędostępny.Bodoczłowieka
dobrzewychowanegoiprawidłowodoludzkiegożycianastawionego,należy
wierzyćpoważnemuczłowiekowi,rzecz[568] wiarygodnątwierdzącemu.
Powiedziałem:rzeczwiarygodną,boprzezPliniusza i innychhistoryków,
nawetnajpoważniejszych,przytaczanesąniektóre,jakich,ponieważsąnie-
prawdopodobne, gdybyśmy zaprzeczyli, że zaistniały, nie osłabiamy stąd
powagihistorii.Jedenidrugiwięc,iktoprędkowierzy,iktodouwierzenia
jestzbytopieszały,słuszniejestganiony.Tenzaśowielebardziej,gdybyróżnił
sięodwieluuznanychipoważnychhistoryków.Jeślibowiemna ze zna niu
dwóch al bo trzech świad ków opie ra się wszel ka spra wa (Mt18,16),dlaczego
przeciwkotemuprawu,gdywieluświadkówpotwierdzatęsamąrzeczongiś
zaistniałą,Teologodmówiwiary?zwłaszczagdyświadectwawziętezestaro-
żytnościtymbardziejmocnesądodowodzenia,żetylkoone,jakmówifa-
biusz,(Ba ruch, księgatrzecia,rozdział128),wolnesąodwadzawiściiłaski.

Mianowicieinnocentypoważniepisze,żewludzkichhistoriachjesttrochę
prawdopodobieństwa,gdywydanymprawemnakazał,bywokreślaniuspraw
Kościoła ichpowagą,chociażbybrakowało innychuzasadnień, sędziowie
kościelnisięposługiwali(cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja20,
rozdział3:De qu ibus; a.friedberg1[1955]66).

leczwiększośćwtymnaszymczasieprzewrotnie,bymnierzekłbezwstyd-
nie,podajewwątpliwośćrzeczy,którenajpoważniejsipisarzezaświadczyli,
żezaistniały.Gdybyonidalijakieśstosowneiprawdopodobneprzyczyny,
możetrzebabyichwysłuchać.Skorozaśniedajążadnych,nietrzebadonich
przywiązywaćwagi,jakożewyzbylisiępowszechnegoprzekonanialudzi,
odrzuciligłównenarzędziasądówludzkich,tojestświadectwa;nauczycielką
życia,wsparciemroztropności,światłemprawdy,historiąwzgardzili.

Trze ci wnio sek. Jeżeliwszyscyuznaniipoważnihistorycyzgadzająsięna
tosamodziejowezdarzenie,wtedyzichpowagipochodzipewneuzasadnienie,
bydogmatyteologiitakżemocnymrozumowaniembyłyutrwalane.

Przykładówtegojestmnóstwo,leczprzytoczękilka:Wszystkiepoważne
historieprzekazują,żePiotrwrzymieumieściłstolicęiuwieńczonyzostał
chwałąmęczeństwazachrystusa.Stądpewnymuzasadnieniemwpiątejksię-
dzeudowodniliśmy,żeBiskuprzymujestnastępcąPiotrawPapiestwie.rów-
nieżhistorycy,itonajpoważniejsi,przekazali,żeSobórnicejskizaczasów
KonstantynaprzezSylwestra,prawdziwegopapieżaKościoła,zostałzgroma-
dzony.Wnioskujemystąd,żeokreśleniaSoborunicejskiegosąpewne.Ponie-
ważpewnejest,żeSobórPowszechnyKościoła,przezrzymskiegoPapieża
zatwierdzony,błądzićniemoże.Pewne[569] też,żenicejskijesttegorodzaju,
któremuniebrakowałoanipowszechnościpasterzyKościoła,anizatwier-
dzeniaBiskuparzymu.

Jestwieletegorodzajurzeczy,któreprzekazywanesąwspólnązgodąhisto-
ryków.Tegonietylkoprzeczyć,lecznawetpowątpiewaćotym,jestjaknaj-
głupsze.cóżbowiemmożebyćgłupszego,bymtymsamymźródłemdłużej
sięzajął,niżgdybyśmypowiedzieli,żeniematychgatunkówwielkichzwie-
rząt,którerodząsięwMorzuŚródziemnymiwindiach,ponieważnigdyich
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niewidzieliśmy?Usuńmywięcwszystko,jeślitaksiępodoba,conamalbo
historia,albopoważniświadkowieprzynoszą.Takstaniesię,żeśródlądowi
nieuwierzą,iżhistorycy,itonajpoważniejsi,przekazaliżeistniejemorze,
aurodzeninawyspie,naktórejwidzielibytylkozajączkiiliski,nieuwierzą,
żeistniejąlwyipantery,agdybyktośmówiłosłoniu,uważaliby,żeznich
żartuje.

Wiarawięchistoriinawetjakopewnapowinnabyćbroniona,gdywszyscy
pisarzezgadzająsięnatosamo.Pewnebowiemuludzijestto,cozaprzeczo-
nebezzawziętościigłupotybyćniemoże.WspanialeprzetoJózefflawiusz
wpierwszejksiędzeCon tra Ap pio nem, powiedział,żetojestpewnąoznaką
prawdyhistorii,jeżeliotychsamychrzeczachtosamowszyscypiszą.

leczotym,chociażkrótko,powiedzieliśmyjednakcowystarczy.Bopo
wyłożeniutejodrobiny,jeślisięniemylę,łatwopojmujesięjaka,ijakwielka
jestpowagahistoriiludzkiej.historiabowiem,chociażjakmówiKwintylian,
napisanajestniedladowodzenia,leczdoopowiadania,czegośjednakbezwąt-
pieniadowodzi,przynajmniejprawdopodobnie,boniekiedynawetkoniecznie.

Terazodeprzyjmyuzasadnieniaprzytoczoneprzeciwkowierzehistorii.

RozdziałV,

gdzieodpowiadasięnauzasadnieniarozdziałutrzeciego.

niejestłatwowytrząsnąćprzeciwnezarzuty,jednakpowinnybyćwytrząś-
nięte.awpierwszymzaisteuzasadnieniunietylkoosjander,lecztakże

jacyśkatolicy,wszelkąsiłąirozumemspierająsię,żeto,comówisięodwóch
ojcachJózefa:rodzonymiprawnym,jestwymysłem,dziwadłem,snem.Tymi
bowiemnazwamiówpoglądafrykańczykasądzą,że trzebanapiętnować.
zpewnościąpisarzksięgi:Qu aestio nes Ve te ris et No vi Te sta men ti, czytobył
augustyn,czyktośinny,twierdzi(zagadnienie56),iżzdanietoniejestani
prawdopodobne,anidoczegośnieprowadzi;byktośniemyślał,żestarożytna
historia[570] samymmłodszym,sięniespodobała.

Dlaosłabieniazaśprzekazuafrykańczykaposługująsięonitegorodzaju
uzasadnieniami:najpierw,żeniedasięwydobyćanizeświętych,anizeświec-
kichpismhebrajczyków,żadnegoświadectwaalboprzykładu,którymtaki
pierworodnybyłbyzwanysynemzmarłego,awięc tenzmarłyniebędzie
zwanyojcempierworodnego.

następniedajmynatomówią,żechoćbyniegodziwymsposobempierwo-
rodnytegorodzajumiałdwóchojców,nadaljednakniepowodujetousunię-
ciaskrupułuniezgodnościewangelicznej.Boprawnegosynaniktinnynie
mógłzżonyzmarłegozrodzić,jaktylkorodzonybratzmarłego,razemznim
mieszkający,jaknajwyraźniejprzekazanejestwKsiędzePowtórzonegoPrawa
25,5-6.Tojednakzachodzitylkouzrodzonychztegosamegoojca,boktórzy
mająróżnychojców,citakżeotrzymująróżnedziedzictwaidlategoniemiesz-
kająrazem.TymczasemzaśJakubihelianiniebyliztychsamychojców,
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dziadówipradziadów,aniniemoglimieszkaćrazem,skorojedenuważany
był zajednegozpotomnychnatana,adrugizpotomnychSalomona.Bo,co
równieżuzasadniają,żeJózefniebyłzwanyimieniemojcaprawnego,jakbyło
koniecznewedługtegoDeuteronomicznegoprawa,uzasadnienietojestnikłe
i zwodnicze.augustyn na nie bez żadnej trudności odpowiada iw piątej
księdzeQu aestio nes in Deu te ro no mium, zagadnienie46,iwdrugiejksiędze
Re trac ta tio nes, rozdział12.

Mniezaśbardziejpodobasiępoglądogólny,chociażniebrzydzęsięzda-
niemtych,którzytwierdzą,żehelibyłteściemJózefa,tymsamymcoJoakim,
rodzicDziewicyMaryi,jakŁukaszsplótłGenealogięchrystusaprzezmatkę,
Mateuszzaśprzeztego,ktobyłuważanyzaojca.ewangelistajednakniespla-
tałdlategoGenealogiiniewiastwbrewzwyczajowiPisma.Gdybowiemmówi:
któ ry był He le go (Łk3,23),trzebaodnieśćtowstosunkudochrystusa,aby
byłoznaczenie:asamJezusuważanybyłwprawdzie,że jestJózefa, lecz
wrzeczysamejniebyłjego,leczhelego.Skorobowiembezdziałaniamęskie-
gozmatkidziewicyzostałnarodzony,nikogoniemiałnaziemi,któregosynem
mógłbybyćzwany,opróczhelego,którybyłmianowiciejegodziademzestro-
nymatki.(cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgapiąta,tytuł40:De ver bo rum
si gni fi ca tio ne, rozdział2: Nam et rex; a.friedberg2[1955]913). Żebywięc
ktośsięniedziwił,żewsplataniugenealogiichrystusazwnukazarazprzesko-
czyłnadziada,wtrąciłprzyczynę:ponieważJózef,któregopowiniennazwać
ojcemchrystusa,niebyłprawdziwieojcem, lecz jak mnie ma no. chociaż
iwstosunkudoJózefa[571] takżemożebyćodniesione,byśpojął,żebyłon
helego,niesynemznatury,leczwtensposób,wjakizięćnazywanyjestsynem
teścia. Józefawięcewangeliściodnieślido jegorodziców, jedendo tych,
którychmiałsamprzezsię,drugidotych,którzyprzypadlimuzmałżeństwa.

PoglądtenwspominaaugustynwdrugiejksiędzeQu aestio nes evan ge licae,
zagadnienie5.UtrzymywałgotakżepisarzpewnejksiążkiDe or tu Vir gi nis,
która błędnie przypisywana jest hieronimowi. Przyjęli ten pogląd: Jan
anniusz,takżeJanlucidus,JerzyVicceliusiwieluinnychmłodszych.zgadza
sięznimtakżeznaczenieimion.BoJoakim,eliakim,helizwykletosamo
oznaczająizwykleotymsamymsąużywane4Krl23,36-24,7;2Krn36,5-8.
czytenpoglądjestprawdopodobny?Któżzaprzeczy?aleionniejestpewny.
(filozofanianprzekazuje,żedlaSyryjczykówiegipcjanimionaJoakim,
eliakimihelisąjednoznaczne).

Bouzasadnieniaosjandra,któreonuważazamocne,sązaistebardzosłabe.
zarzucanajpierw,żenigdziewPiśmieŚwiętymnieznajdujesię,iżówpierwo-
rodnyzwiesięsynemzmarłego.Tozaśzarzucabezczelniejakzwykle.Jeśli
bowiemmówisię,żeobedjestsynemnoemiijejurodzonym,dlaczegonie
mówisię,żeurodzonyMachlonowi,adlategojegotakżesynem?(rt4,5-17;
Pwt25,5-10;Mt22,24-30;Łk20,28-35).równieżpowiada:Poj mie ją brat
je go i wzbu dzi na sie nie bra ta swe go, i pier wo rod ne go sy na z niej je go imie -
niem na zwie (Pwt25,5).Pozatym,zaklinam,cotojest wzbu dzić na sie nie
brata, jeśliniesynamuurodzić?cóż?czytoniejestoczywiste?On wi dząc,
że się nie je mu sy no wie ro dzić mie li, ... wy pusz czał na sie nie na zie mię, aby się
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dzie ci imie niem bra ta je go nie ro dzi ły (rdz38,9).iteurywkiosjanderprzyto-
czył.Przytoczyłzaiste,lecztakjednak,byniemógłodpowiedziećotwartymi
świadectwami,chybażeobyczajembłędnowiercówalbooskarżyłprzekład
Wulgaty,albonawetwydrwiłsłowaiznaczeniePismaŚwiętego.Bowspólne
pojmowaniewszystkichświętychzanicmieć,jestjemuwłaściwe,azpozosta-
łymiluteranamirodoweiwłasne.

Jużzaśto,copodejmujenadrugimmiejscu,żebracia,októrychPrawo
mówi,powinnirazemmieszkać,toznaczywjednymojcowskimdziedzictwie
idlategobyćbraćmirodzonymi,przezjednegoojcazrodzonymi:możemapo-
zórprawdy,leczzaisteżadnejprawdyniema.Bracibowiemwtymprawie
Deuteronomicznymtrzebapojmowaćnietylkorodzonych,lecztakżekrew-
nych,którzyzwyczajembiblijnymbraćmisąnazywani.conietylkoogólnym
zdaniemwszystkichświętych,leczwyraźnymświadectwemPismaŚwiętego
[572] możnapoprzeć.BoozbowiemniebyłrodzonymbratemMachlona,lecz
bliskim.iniemieszamysprawyodkupieniazesprawąlewiratu,cobłędnie
zarzucaosjander.leczspieramysię,najwyższymzgołaprawemspieramysię,
żeprzykładKsięgirutnależydotegoDeuteronomicznegoprawa.

inaczej,jeślitłumaczymy,żecimieszkająrazem,którzywtymsamym
ojcowskimdziedzictwiemieszkają,dlaczegoniebardziej,botojestprostsze,
niewjednymonidomu?Wtensposób,chociażbylibyrodzonymibraćmi,
jeżeliniemająjednegowspólnegodomu,niebędątymprawemobowiązani.
naconawetsamosjander,choćbypocierającczoło,bysięniezgodził.Wyłóżmy
więcto,czegowymagaizwyczajhebrajczykówizasadaprawa,żetakżewtedy
braciamieszkająrazem,gdymieszkająwjednymmiasteczku,albomieście.
Tozaśmogłosięzdarzyćnietylkodwomsynomjednejmatki,jakimimówisię,
żebyliJakubiheli,leczrównieżinnymbliskimalbodalekim.nicnaswięc
uzasadnieniaosjandraniewzruszają,byśmyafrykańczykowiniewierzyli.

Przypadkiemtomożewzruszyć,cowtrzecimwnioskurozdziałupoprzed-
niegostwierdziliśmy,żewspólnyprzekazwszystkichpisarzynapewno,anie
tylkoprawdopodobnie,należyuważaćzaprawdziwąhistorię.Temuzaśprze-
kazowiafrykańczykawszyscyhistorycykościelnidająświadectwo.Przetota
nauka,którawnosidwóchojcówJózefa:prawnegoiznatury,będzienietylko
prawdopodobna,leczpewna?Wżadnymwypadku!Wielebowiemznaczy,
zjakąstanowczościąhistorycyopowiadają.Jeślibowiemsamten,ktobył
pierwszympisarzemhistorii,opisujerzeczniejakowidzianąipewną,lecz
jakozasłyszanąiniepewną,wtedyci,którzyzpodobnąwstrzemięźliwością
rzeczopowiadająjakoprawdopodobną,chociażwszyscysięzgadzają,nie
powodująjednakmocyhistorii.

nadtozaśafrykańczyk,skądpozostaliwzięlitęhistorię,niemiałniczego
opróczpogłoskiiniemiałpewnejwiarydlaoznajmiających.Bogdyrzecztak
samo,jakodjakichśŻydówotrzymał,doniósłarystydesowi,dorzuciłtego
rodzajusłowa,wtłumaczeniuMusculusa:Czy więc w ten spo sób, czy ina czej
ma się ta rzecz, mo im zda niem nikt nie mo że zna leźć ja śniej sze go niż ten wykła -
du ró żni cy, tej mia no wi cie, któ ra za rzu co na zo sta ła Ewan ge li stom. Kto kol wiek
zaś ob da rzo ny jest rów no wa gą umy słu, o to sa mo co [573] my będzie się 
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trosz czył, cho ciaż bra kło by pew ne go świa dec twa, dla te go mia no wi cie, że nie
bę dzie mógł przy to czyć lep sze go i praw dziw sze go wy kła du. Ewan ge lię za iste,
przez wszyst ko co jest praw dzi we, prze ka zu je.

Dotądafrykańczyk.Tymisłowywystarczającooznajmiaon,żejeślijaki-
kolwiekinnysposóbpogodzeniaewangelistówokażesiębardziejprawdopo-
dobny,onchętniegoprzyjmie.TazgołasprawaiaugustynaiTomasza,(Suma
teologiczna,częśćtrzecia,zagadnienie31,artykuł3),wydajesię,żeskłoniła,
byprócz tegosposobuusunięcia rozbieżności, także innychszukali.lecz
opierwszymuzasadnieniuwystarczającodużopowiedzieliśmy.

nadrugiezaśuzasadnienietrzebapowiedzieć,iżtegorodzajurzeczynie
tylezależąodwiaryhistorii,ileodprawdopodobnegodomysłutych,którzy
PismoŚwiętewyjaśniają.niemabowiemżadnegouznanegopisarza,który
bytwierdził,żeopróczMaryiinnążonęJózefaalbowidział,albooniejod
pewnychświadkówsiędowiedział.leczskorowewangeliiczytasięobra-
ciachPańskich,areligiazakazujepodejrzewaćwnichsynówMaryi,wykła-
dającyPismoŚwiętemusielidomyślaćsię,jakimsposobemmogłosiętostać,
byprawdaewangeliiodpowiadaławieczystemudziewictwuMaryi.Taknie-
którzywprowadzilisynówJózefazinnejmałżonki,stądbracichrystusanie
prawdziwych,leczktórychbyuważano;tłumaczyli:boiJózefniebyłpraw-
dziwymojcem,leczuważanogo.

Przypuszczenieichniejestpusteizmyślone,czybezpodstawytylkodla
odpowiedzibłędnowiercomwymyślone, leczmiałoprzyczynyprawdopo-
dobne,któreopierałysiętakżenaświadectwachPismaŚwiętego.najpierw
ponieważJakub,BiskupJerozolimski,niebyłbyszczególnienazwanybratem
Pana,gdybybraciaPańscyzwanibyliprzezsamopokrewieństwo.Ponieważ
iJakub,synzebedeusza,odktóregoontylkoprzydomkiemsięróżni,wten
sam również sposób był bratem Pana. następnie ktoś nie powiedziałby
wewangeliiwprost:Oto mat ka two ja i bra cia twoi przed do mem sto ją szu ka -
jąc cię (Mt12,47),gdybybraterstwookreślałogólnymzwiązkiemkrwi.Jakub
bowiemiJan,którzytymsposobembylibraćmi.wtymczasiebylizchrystu-
semwewnątrzdomu.

Dochodzito,couMarkapowiedzianezostałoprzezniektórych:Czyż to 
nie jest rze mieśl nik, syn Ma ryi, brat Ja ku ba i Jó ze fa i Ju da sza i Szy mo na? 
Czyż i sióstr je go tu u nas nie ma? (Mk6,3).Mówią:Syn Ma ryi, brat Ja ku ba 
i Jó ze fa itd., by rozumiano, że bracia nie z Maryi, lecz z Józefa. Stąd
[574] iwedługŁukaszapytają,Czyż to nie jest syn Jó ze fa? (Łk4).ażeza
siostry, córki Józefa,ma się pojmować esterę i Tamarę, twierdzą przede
wszystkimpoważnipisarzehipolitinicefor.Przezbraciwięcpodobnierozu-
mianimająbyć:Jakub,Józef,SzymoniJudasz,bocisamipisarzewyjawili,
żeJózefotrzymałtychczterechsynówzpierwszejmałżonki,którejimiębyło
Salome.Dołączasięteżconierazdodajeepifaniusz,żeJózef,gdyMaryję
pojmowałzażonę,byłosiemdziesięcioletnimstarcem,awtakdługimwieku
nieprawdopodobnejestzaiste,byżyłbezmałżonki.

Toowipisarzemoglibeznarażeniawiaryuzasadniać,astąditwierdzić.lecz
hieronimjednak,rzeczstaranniejrozważając,jakdoskonalebyłzPismem

437Powagaludzkiejhistorii



Świętymobyty,wynalazłowielebardziejprawdopodobnązasadę,dziękiktórej
bezzepsuciaMaryiidwużeństwaJózefapojmowanobywPiśmieŚwiętym
braciPana.

ŻebowiemJakub,pospoliciezwanybratemPana,niebyłsynemJózefa,
wydajesię,iżzewangeliimożnawyraźniewywnioskować.októrychbowiem
Mareknapisałwszóstymrozdziale,żebylinazywanibraćmiPana,otychże
wrozdzialepiętnastympisze,iżbylisynamijakiejśMarii,któramianowicie
niemogłabyćżonąJózefa,chyba,żezgodziszsię,iżonmiałjednocześnie
dwieżony,MaryjęDziewicęidrugąMarię,czegoniedowodziżadnerozumo-
wanie,nieujawniażadnahistoria.natomiast,żeczłowiekubogi,któryledwie
jednąmógłwyżywićiutrzymać,obarczyłsiędwiemamałżonkami,uzasad-
nieniembyłobynieroztropnościiniepowściągliwości.Przypisywaćtewady
mężowisprawiedliwemu,jakjestgłupio,bymniepowiedziałniezbożnie,nie
trzebadługąmowąprzekonywać.

Dodaj, że ta samaprzez Jana (19,25)nazwana jestMariąKleofasową.
KleofaszaśbyłbratemJózefa,jakeuzebiuszwtrzeciejksiędzeEc c le sia sti ca
hi sto ria, rozdział2,przytoczyłzhegezypa,zktóregotopowodu,jeślidomysł
mnieniemyli,nazywanajestsiostrąMaryiDziewicy.Boiszwagrowiepospo-
liciebraćmizwyklibyćzwani,ażonybracisiostrami.awięc,przynajmniej
jak jamyślę, taMarianie jakomatka, lecz jakożonaKleofasaotrzymała
nazwę.niebyłaprzetożonąJózefa,idlategojejsynowieniebylisynami
Józefa,leczKleofasa.

leczjakJózefuważanybyłzaojcachrystusa,taksynowieKleofasa:Jakub,
Józef,Judasz,Szymon,uważanibylizastryjecznychbraci,aKleofaszastryja
chrystusa.[575]ztegopowodutaMariamożebyćnazwanaciotkąchrystusa,
nieżeprawdziwiebyłarodzonąsiostrąMaryiDziewicy,leczponieważwten
sposóbbyłazasiostręuważanaisiostrąnazywana.acałePismodowodzi,
żestryjecznitakżebylizwanibraćmi.

inietrzebaodpieraćuzasadnieńpoprzedniegopoglądu.Przyjmujebowiem
trochę,cozpewnychpowodówprzezwiększośćinaczejbyłooceniane.Jakże
synowiezebedeuszabylikrewnymichrystusaidlategobiblijnymzwyczajem
braćmi.Także,iżJózefmiał80lat,gdyMaryjępojąłzażonę.Możnaterzeczy
powiedzieć,aleudowodnićniemożna.BoiŁukaszwpierwszymrozdziale
Dziejówapostolskich,gdyprzytoczyłJakubaalfeusza,SzymonaiJudę(Dz
1,13),dodaje:Ci wszy scy trwa li jed no myśl nie na mo dli twie z nie wia sta mi 
i Ma ry ją, mat ką Je zu so wą i z brać mi je go (Dz1,14).Wiadomozaś,żeJakub
alfeusza,SzymoniJudazwanibylibraćmiPana.(izydorwksiędzeDe or tu
et vi ta et obi tu sanc to rum pa trum powiada,żeJakubalfeuszabyłsynemsiostry
MatkiPana,stądibratemPananazwany).

lecztoinnistaranniejroztrząsali.Myobecnietegonieczynimy.Mówimy
tylko,żezróżnychpoglądów,zaktórymiprawowierniidąwwyjaśnianiuPism,
wiarahistoriiniejestzagrożona.Samatabowiemwypowiedźbyłakonieczna
doodparciadrugiegouzasadnienia.

natomiasttrzecieuzasadnienietaksięodpiera.herodiadaniebyłacórką
królaaretasa,leczarystobula,jakJózefnawielumiejscachpoświadczył.
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(czytajwosiemnastejksiędzeAn ti qu ita tes, rozdział9).Samoimięnatowska-
zuje,jestbowiemodojcaheroda,astądnicinnegonieoznacza,niżcórkę,
albownuczkę,czyktórąśzpotomnychheroda.Dlategowydajesię,żeniema
nicwspólnegozaretasem,królemarabów:wspólnyródmazherodemwiel-
kim,któregobyławnuczką.cozaśhieronimprzekazujezdawnejhistorii,
wspokojutakwielkiegomężapowiedziałbym,żewtejsprawiebezwątpienia
błądzi.Widaćzaiste,żealbowpadłwjakąśhistorięniepewnegopisarza,ztego
bowiempowoduniektórzychcązwaćstarąhistorią,albozapewnewłacińską
euzebiusza, którą rufin skaził swym przekazem. Żeby zaś sprawa była
jaśniejsza,słowategourywkawypiszemyniżej.(KsięgapierwszaEc c le sia stica
histo ria, rozdział13):Zgod nym zaś świa dec twem ta kże Jó zef o tym pi sze, wspo -
mi na jąc imien nie rów nież o He ro dia dzie, ja ko si łą wy rwa nej z ma łżeń stwa
żyją ce go bra ta Fi li pa i swy mi ka zi rod czy mi za ślu bi na mi przez He ro da po ję -
tej, po wy gna niu wła snej i pra wo wi tej żo ny, któ ra He ro dia da mó wi, że by ła
cór ką [576] Are ta sa, kró la Ara bii. Dotądeuzebiuszwprzekładzierufina.

ztychsłówjeśliusunieszimięherodiada,umieszczonenadrugimmiejscu,
którychniemaanieuzebiusz,aniJózef,odczytbędzieprawdziwy,aprzekład
GreckiegoeuzebiuszanaŁacińskiegowierny.Bozaimekktó ra należyodnieść
niedoherodiady,corufinbłędniezrozumiał,leczdowygnanejwła snej i pra -
wo wi tej żo ny, coobecnieMusculuspoprawniewnowymprzekładzieuczynił.
aleotrzecimuzasadnieniutylebyłobydopowiedzenia.

na czwarte uzasadnienie tak odpowiadam:cokolwiek jest zMagami:
spornejestczybylikrólamiczynie;pewnejestto,żenieprzeztosłabniewiara
historii,iżwielupisarzyprzekazało,żeMagowiebylikrólami.rzeczbowiem
jesttegorodzaju,iżżadenzhistorykównietwierdził,żejązobaczył,albood
wiarygodnychmężów,którzywidzieli,usłyszał.Pisarzeciopierająsięwięc,
nienapowadzehistorii,bożadnejuznanejniemieli,lecznaprawdopodob-
nychprzypuszczeniach,którychzkoleitrochęposiadali.Takiejest,cowydaje
sięspełnionenaMagach:Kró lo wie Tar szisz i wy spy przy nio są da ry, kró lo wie
Ara bów i Sa by przy wio zą upo min ki (Ps71,10).oraz:I bę dą cho dzić ... królowie
w ja sno ści wscho du two je go itd.(iz60,3).TowepifanięPananiedzisiejszy
gmin,leczzawszegrzmiałstarożytnychórKościoła.

Dochodzi,jakmówiTertulian,żeWschódmiałzwykleMagówzakrólów.
Dochodzi,żedlakrólówjaknajbardziejstosownejest:A otwo rzyw szy skar by
swo je itd.(Mt2,11).JesttakżenapisKlaudiana,gdzieMagównazywakróla-
michaldejskimi.JeśliniejestonKlaudiana,zpewnościąjestbardzowytwor-
negopoety.

Poglądten,jakożejestuznanyiludowy,chrześcijaniejużdawnochętnie
przywdziali.iniesądzę,żeopłacisię,byktośwpowszechnymkazaniuchciał
goodradzać.odradzaniebowiemwniczymniedotyczy,apróżnousiłować
itrudzącsięniczegoinnegonieszukaćniżnienawiści,jestskrajnymobłędem.
ijeślimożeujakichśniewieluwzbudziłbyświarętwoimuzasadnieniem,wiele
jednakskarg,rozdarćisporówdoluduwprowadzisz.Pozwólwięcludowi
utrzymywaćzeswymiprzodkamibardzoprawdopodobnypogląd,zwłaszcza,
żeoncałkiemsięzasiedziałiprzedawnił.
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ajeśliprzekonanyinnymiprzypuszczeniamimaszodwrotnezdanie,choć
codomnie,nieprze- [577] czę,podtrzymujęto:czyten,czytamten,pogląd
jest prawdziwy, z tego powodu powaga historii nie zwiększa się, ani nie
zmniejsza,gdyżżadenztychpoglądównieopierasięnapowadzehistorii,ale
naprawdopodobnymprzypuszczeniu.Żebowiemewangelistaprzemilczał
mianokrólów,tozgołanic.niesądziłbowiem,żekrólewskimprzepychem
trzebadopełniaćświadectwoewangelii,którejaknajobficiejozdobiłomądrość
ipowagęMagów.zaistewumocnieniuukrytejprawdykrólewskanazwabyła
ciemnainiepotrzebna,mianoMagówwspaniałeipotrzebne.

Bo żeherodMagówniezbytzaszczytnieprzyjął,tobyłoalbodowodem
herodowejdumy,alborzymskiejchwały iwysokości.niegodnezaś jest
obracaćnadęcieWielkiegokrólawniechęćinienawiśćwobecmaluczkich.
oczwartymwięcuzasadnieniudotąd.

odpowiedzmyteraznapiąteuzasadnienie.nietylkohieronim,augustyn,
Tomasziniemalwszyscypozostalipisarze,lecztakżestarożytnatradycjaKościo-
łautrzymuje,żeMagowieuwielbilichrystusatrzynastegodnia,odkądsięnaro-
dził.Gdyzaśszukałemprzyczynytejsprawy,cobytobyło,dlaczegowtakiej
zgodzieprzezKościółprzyjętezostało,choćdawnejtradycjiwtegorodzajuspra-
wachnależysięwielewiary,byinneuzasadnienienieleżałoupodstaw,dwiejed-
nakprzyczynyznajdowałem,obiezsamejewangeliizebrane.Jedna,żeMateusz
mówi:Gdy na ro dził się Je zus ... oto Ma go wie ze Wschodu przy by li (Mt2,1).
zaiste,jeślikiedyMagowieprzybyli,chrystusbyłbyroczny,albodwuletni,jak
uważająepifaniusz,zachariasz,faber,osjander,ewangelistaniepowiedziałby:
Gdy na ro dził się Je zus ... oto Ma go wie. Tegoniezwykłosięmówićosprawietak
późnej,leczonagłejiniespodziewanej,lubzpewnościąbardzobliskiejijakby
obecnej.rzecze: Jesz cze był w so bie słów nie do koń czył, a oto wy cho dzi ła Rebe -
ka (rdz24,15).aPoeta:Niech usły szy to ktoś, al bo kto idzie, oto Pa le mon. Stąd
bowiem,gdyaniołpowiedziałMaryi:Oto po czniesz itd.(Łk2,31),onapojmu-
jąc, że zaraz pocznie, rzekła: Ja kże się to sta nie, gdyż mę ża nie znam 
(Łk2,34).ŚwieżowięcnarodzonebyłoDziecię,gdyprzybyliMagowie.

Drugaprzyczynabyłanastępująca:MagowieznaleźliDziecięwBetlejem,
przybyliwięcprzeddniemoczyszczenia.[578] Ponieważpotymczasiechry-
stusniebyłwBetlejem.Łukaszbowiempoopisaniutego,cotyczyłooczysz-
czenia,dodaje:Gdy wy ko na li wszyst ko we dług Za ko nu Pań skie go, wró ci li do
Ga li lei, do Na za re tu, mia sta swe go (Łk2,39).niemówidoBe tle jem, leczdo
Na za re tu. DlaczegozaśmielibywracaćdoBetlejem,gdzieażtakniemieli
wyposażenia,żeDziewicadozłożeniaDzieciątkaniemiałainnegomiejsca
wgospodzieniżżłób?iewangelistaniemówi,żeprzyszli,abyprzebywać,
leczbydaćsięzapisaćwswoimmieście.Pozostaliwięctam,ilebyłokoniecz-
nedowypełnieniaprawa,którenakazuje,abypoobrzezaniudzieckaniewia-
stapozostałatrzydzieścidniwekrwiswegooczyszczenia.Słuszniewierzymy,
żewciągutychdniprzyszlidoBetlejemMagowieiuwielbiliDzieciątkozna-
lezionezawskazaniemgwiazdy.

Wtymzaś rozumowaniu,którenajpierw jestprzeciwstawione,niektó-
rzydostrzegająszczodrośćidobroczynnośćDziewicy,którawkrótcewydała
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otrzymanezłotonabiednych.inniroztropność,żegotowałastrawnedoegip-
tu.czybowiemJózefprzedoczyszczeniemzostałprzezaniołanapomniany
oucieczce,zgodniezowym:Gdy Ma go wie od je cha li, oto Anioł Pań ski ukazał
się we śnie itd.(Mt2,13),czyMagowieprzekazaliDziewicywyrocznięopo-
wrocieinnądrogą,wiarygodnezaistejest,żeniewiastanajroztropniejszajuż
odtądstarałasięoto,cobyłopotrzebnedoucieczkiipodróży.

Sątacy,którzywidząobyczajność.itorozumowaniewydajemisięświęte
iopatrznościowe.niewypadałobowiem,byta,którabyłauboga,naglezłożyła
ofiarębogatych.Dziewicaobcabyławszelkiejdumieiokazałości,iniemiała
zamiaruzmieniaćdoli,októrejwiedziała,iżspodobałasięSynowiBożemu.
cóż?Tozłoto,ofiarowaneBoguprzezMagówuznałamoże,iżnaświętecele
trzeba poświęcić? Pierwszewięc rozumowanie przeciwników tymi zgoła
sposobamiłatwosięodpiera.

Drugiezdajesięściślejnaglić.Jeżelibowiemherodpil nie się wy wia dy wał
od Mę dr ców cza su gwiaz dy (Mt2,7),apo bił wszyst kie dzie ci ... od dwu lat 
i ni żej, we dług cza su, któ re go się był wy py tał od Mę dr ców (Mt2,16),przeto
gwiazdaukazałasięMagomdwalataprzedtem.awięcnieprzyszlizarazpo
narodzeniuchrystusa.BozarazpoodejściuMagówherodpozabijałdzieci.
Tenbowiemprzysłówek:wte dy, niemniejrzecz[579] obecnączynajbliższą
oznacza,niżwyraz:oto, któregomocniecowyżejbadaliśmy.Mówizaśewan-
gelista: Wte dy He rod wi dząc, że go Mę dr cy za wie dli ... po sław szy po bił
(Mt2,16).aletenwęzełdwojakomożebyćrozsupłany.

najpierwbowiem,oczympouczyłeutymiusz,tawypowiedźwe dług czasu
itd.nieodnosisiędotego,copoprzedziło:Od dwu lat, lecztylkodowyrazu:
ni żej, zktórymnajbliżejjestzłączona.Przetowciągłościnależyczytać:po bił
wszyst kie dzie ci, któ re by ły w Be tle jem i po wszyst kich gra ni cach je go od dwu
lat. itamrobiącprzecinektrzebadołączyć:i ni żej we dług cza su, o któ ry się
był wy py tał od Mę dr ców. nienależywięcrozumieć,żepozabijałdwulatków
wedługczasudopytanego,lecztylkoinnychmalutkich,którymmianowicie
samymczasgwiazdyzastosował.leczmówisz:Dlaczegopozabijałdwulat-
ków,jeśliniewedługczasugwiazdy?odpowiadam:Dlaczegopo wszyst kich
gra ni cach Betlejem,jeśliwBetlejemwedługprorokachrystussięnarodził?
Jakwięczwłasnejzłościpowiększyłmiejsce,takpowiększyłiczas.

następniemożliwejestto,codlamniebyłoprawdopodobniejsze,żeherod
wezwanydorzymu,(Józefflawiusz,An ti qu ita tes, księgaszesnasta,rozdział
7),byodpowiedziałnaoskarżeniesynów,odłożyłwydanietejrzezichłopców,
którąwydałpotem,gdywróciłdoJerozolimy.ajeślikoniecznebyłoprzyznać
Magomdwulecienaodbyciepodróży,cojednakjestniedorzeczne,nieko-
nieczniezarazztegowynika,żeprzyszlidwalatapodnarodzeniuchrystusa.
owielebowiemłatwiejiwyraźniejpowiesię,cowidzę,iżspodobałosię
złotoustemuiaugustynowi,żegwiazdaukazałasięMagomtakdługoprzed
narodzeniemchrystusa,ilebyłotrzeba,byprzebywszytylekrajówidzielnic,
uwielbiliDzieciątkoniewielewcześniejnarodzone.

Gdyzaśwreszciepytasię,jakżemogłosięstać,żeMagowiezeWschodu
wtakniewieledniprzyszli:na topytanie łatwaodpowiedź jestpodręką.
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nietrzebabowiem,coczyniremigiusz,tejrzeczyprzypisywaćzdolności
imocomnarodzonegoDzieciątka,któreMagówdosiebieprzywiodłowtak
krótkiejprzestrzenidni.leczWschódwPiśmieŚwiętymczęstobranyjestza
ziemie,któresąWschodniewzględemtej,wktórejsąci,którzymówią.Jak
tam:I ob rał so bie Lot kra inę nad Jor da nem, i od szedł na wschód słoń ca (rdz
13,11).również:Z Ara mu przy wiódł mnie Ba lak, król [580] Mo abi tów, z gór
wschod nich (lb23,7).czywięcMagowiebylipotomnymiBalaamaidlatego
przyszlizMezopotamiiwSyrii,jakzłotoustemu,hieronimowiiambrożemu
sięwydawało,czydoszlizarabii,któretozdaniebyłowieczysteJustyna
Męczennika, czy innymiMędrcami, albo Persami, albo chaldejczykami,
coprzedstawianazwaMagowie,niemożnawątpić,żecałejtej,którabyła
drogi,niemoglipokonaćwdziesięćdni.

Jerozolimamianowicieoddalonajestodaramustosiedemdziesiątdwie
milePerskieihiszpańskie,odUrzaśchaldejczykówdwieściedwanaście.
agdylabanścigałJakubauchodzącegozMezopotamiidoJudei(rdz31,
22-25),siódmegodniadogoniłgonagórzeGalaad,którajestpoczątkiemliba-
nu.Jakubdźwigałjednakstadaiżonyiniemowlęta,alabanniewcześniejniż
trzeciegodniaspostrzegłucieczkę.cóż?Ponieważwtejkrainieobfitująwiel-
błądy,októrychfilostratespiszewżywocieapoloniusza (księgadruga),
żejednegodniapokonująodległośćtysiącastadiów?równieżarystoteles
wdziewiątejksiędzeHi sto ria ani ma lium, rozdzialeostatnim,świadczy,iżprę-
dzejonebiegnąniżkonienizejskie.iniemartwsię,żehieronimIn Ie re miae
25 ca put, anawetsamJeremiaszmówi,żechaldeapołożonajestwzględem
Jerozolimypostroniepółnocy,(tosamozachariasz2,6).Skorobowiempoło-
żonajestmiędzypółnocąawschodem,razzwiesiępółnocna,razwschodnia.

Wiem,żetodumnemuczytelnikowibędzieprzykre,aletrzebabyłowyka-
zaćjaklekkomyślnieniektórzyniegodząsięzeszczerąwiarąhistoriiiogól-
nympoglądemświętych.aleopiątymuzasadnieniudość.Terazodpierajmy
następne.

zaistemianowicie,skorowszó stym uzasadnieniuprzytoczonejestzdanie
epifaniuszaprzeciwkowierzehistorii,towogólenicnasniepowinnowzru-
szać.najpierwponieważwrzeczachzdziałanychiwrachubieczasuniezwykł
oniśćzażadnymipoważnymipisarzami,idlategowpamięcitychrzeczynie-
kiedybłądzi.następnieponieważwtymprzynajmniejmiejscusprzeciwiasię
dawnemuzwyczajowiKościoła,nieprzytaczającżadnychstarożytnychdoku-
mentów.

Jeżelitojestprawdą,jakprawdązaistejest,żechrystuscierpiałzaczętego
odtrzechmiesięcyidziesięciudnitrzydziestegotrzeciegorokuswegowieku,
bootejrzeczyżadnegoterazpytaniamiećniechcemy,[581] żenauczałon
trzylata, ogłosilizarównoignacywpierwszymliściedoTrallan,jakeuze-
biuszwChro ni cae,wydajesię,iżpoglądepifaniuszazpewnościąniemoże
byćprawdziwy.odukończonegobowiemtrzydziestegorokuażdomękipozo-
stajątylkodwalata.chociażwęzełtenrozwiązywałbyepifaniusz,gdybyczas
nauczaniachrystusanieodzaślubinwKanie,leczodchrztuwJordaniesię
zaczynał.coinamrównieżmówićwypada,którzybronimyzdaniaMaksyma
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orazstarożytnegozwyczajuKościoła.Wierzymybowiem,żezaślubinywKanie
dokonałysięzupływemcałegorokupochrzciewJordanie.

Wtejsprawieniektórzyinaczejodnasmyśląitoniebezpowodumyślą
inaczej.najpierwbowiemmówią,żezcałegotegorokuniemamynicnapisa-
negoonauczaniuchrystusa.Żewtymrokuwogólenienauczał,niejest
wżadensposóbdouwierzenia.Podczaschrztumianowicieświadectwemojca
ogłoszonyzostałSynemiMądrościąBoga,wodzeminauczycielemludu.ipo
przyjęciuzadaniaewangelii,przezoczywistepowierzenieipoświadczenie
Trójcy,chrystustyledniniepędziłbyżyciabezczynnywmilczeniu,lecz,
jaknależy,zarazbyjewykonywał.Potwierdzonetojestnietylkonaszymprzy-
puszczeniem,leczrównieżewangeliąJana.

Janzaśtakdokładniezapisujeczaszdarzeńpochrzcie,żedozaślubinzdał
sięupłynąćniepowiemrok,lecznawetniekilkamiesięcy.rzecze:Na za jutrz
uj rzał Jan Je zu sa, idą ce go do sie bie (J1,29).aznówtrochęniżej:A na za jutrz
zno wu stał Jan i dwóch uczniów je go itd.(J1,35).apotem:Na za jutrz chciał
wy brać się do Ga li lei i zna lazł Fi li pa itd.(J1,43).Wreszciezaraznapoczątku
drugiegorozdziału:A na trze ci dzień by ły go dy ma łżeń skie w Ka nie Ga li lej -
skiej (J2,1).

agdyJanodpowiedziałposłomŻydów,nazajutrzzobaczyłJezusaidącego
dosiebie.WtymczasieJezusaniniebyłznany,aniuczniównieprzyjął,
jakztegopierwszegorozdziałuJanawyraźniejestzrozumiałe.lecznazajutrz,
tojestwtrzydniodposelstwa,dwajuczniowieJanaposzlizaJezusem,anaj-
bliższegotemudniaJezuswychodzącdoGalilei,samznalazłfilipa.Gdyzaś
ewangelistadołącza:A na trze ci dzień by ły go dy ma łżeń skie w Ka nie Ga li -
lejskiej (J2,1),wystarczającootwarciewyraża,jakkrótkiczasupłynąłmię-
dzychrztem,powołaniemucznióworazzaślubinami.awięcnie rokcały
[582] zachodzi.PrócztegopopowtórnymprzyjściudoGalileizacząłJezus
głosić,jakpowiedzianejestuMateusza4,23-25.awięcprzedzaślubinaminie
głosił.onebowiemodbyłysię,gdypochrzcieporazpierwszyprzyszedłdo
Galilei.agdybycałyrokupłynąłodchrztudozaślubin,wżadenjużsposób
nieznalazłybysiętrzylatagłoszeniachrystusowego.

Dodaj,żeztegozdaniawynikałoby,iżchrystuswzaczętym34 rokuswego
wiekuzostałumęczony.Tojasnowynika,ponieważgdybybyłoprawdziwe,
Wielkanocpięciokrotniezaszłabyodchrztudomęki.Pierwszabyłaby ta,
októrejniczegoniemamyzapisanegowewangelii,międzychrztemazaślu-
binami.Druga,którąJanwspominazarazpozaślubinachwrozdzialedrugim,
kiedychrystuskupującychisprzedającychporazpierwszywyrzuciłześwią-
tyni.Trzecia,októrejjestwzmiankawpiątymrozdzialeJana,gdyuzdrowił
paralityka.czwarta,którątensamewangelistawspominawrozdzialeszóstym
mówiąc:A by ła bli sko pas cha itd.(J6,4).Piąta,wktórącierpiałchrystus,
októrejJanwrozdziałach12i13.

Bożetatrzecia,codoktórejmożebyćwątpliwość,byłaświętemWielka-
nocy,nietylkorupert(wksiędzepiątejCom men ta ria in Io an nem) lecztakże
ireneusz (księga druga, rozdział 39) świadczy. iw rzeczywistości nazwa
święto zwyczajniewewangeliibranabyłazaWielkanoc.Jaktam:Nie w dzień
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świę ty (Mt26,5).Także:We dle zwy cza ju dnia świę te go (Łk2,42).również:
Na kup, cze go nam po trze ba na dzień świę ty (J13,29).Skorowięcchrystus
ochrzczonyzostałrokuwiekuswegotrzydziestego,zaczętegoprzeztrzynaście
dni,bojaktwierdziŁukasz:Roz po czy na jąc był w la tach oko ło trzy dzie stu (Łk
3,23),jeślipięciokrotniezaszłoświętoWielkanocy,tozmarłwtrzydziestym
czwartymrokuswegowieku.

chociażtwierdziłtoBeda(wksiędze De tem po ri bus, rozdział47.rok34
niebyłrokiemmękichrystusa,ponieważWielkanoctegorokubyławewtorek.)
iniektórzyinnimłodsi,obronićjednakwżadensposóbniemożna,jakwyka-
zali:Paweł,Biskupfossombrone,wksiędzedziewiątejczęścidrugiejiksię-
dzeczwartejtejżeczęści,atakżeJanluciduswksiędzeDe ve ro die pas sio nis
Chri sti. izaisteżadnetegorodzajurozumowanianiebędąmogłymnieode-
rwaćodstarożytnejtradycjiojców,którąogólnyzwyczajKościołapotwier-
dzawliturgiigodzin,hymnachiantyfonach.nieżebyonebardzodotyczyły
wiaryczyreligii, lecz iżwrzeczach,albozobustronprawdopodobnych,
alboteżwątpliwych,wiarastarożytnejhistoriikościelnejmnierozkoszuje.
alezobaczmypierwsze:

[583] (Na pierw sze uza sad nie nie dru gie go po glą du). Wroku,któryupłynął
międzychrztemwJordanieazaślubinamiwKanie,nicwogólechrystusnie
uczył:był więc wiel kim zwle ka ją cym, któ ry po na ło że niu za da nia był bez czyn -
ny. zaistetegorokuchrystusniemówiłotwarciekazań,iniegłosiłrzeszom
Dobrejnowiny.leczniebyłwtymczasiebezczynny.częstoprzychodził
doJana,byrównieczęstoJanonimdawałświadectwo,atakżeniektórych
osobnopouczał,bynieokazałsięnaglekaznodziejąKościoła.Bouczniowie
JananienazwalibygoRab bi, tojestnauczycielem(J1,38),chybażejużzaczął
nauczać,jaknaszKajetanstarannieukazuje.

(Na dru gie uza sad nie nie). Bo comówią, że zewangelii Janawynika,
iżniewielednizaszłomiędzychrztemazaślubinami,towżadensposóbnie
jest prawdziwe.Ponieważ Janprzyjścia Jezusadochrztu zgołanigdynie
opowiedział,jaktozrobiłKajetanwwyraźnymuzasadnieniu.chociażbłądzi
wnim,ponieważstwierdzajakopewnezczterechświadectwchrzciciela,które
ewangelistawpierwszymrozdzialeprzytacza,żetrzeciedanebyłonazajutrz
podrugim.Drugiemianowicie,jakzaistemniesięwydaje,jestoprzyszłym,
achociażwPiśmiejestkolejne,czasowowyprzedziłojednaknawetpierwsze
świadectwo,jaknawetsamKajetanprzyznaje.

Tobowiem,coprzezJanawysłańcomŻydówzostałoudzielone,byłozupeł-
nietosamo,cochrzcicielwiedział,żepowiedziałprzedtem.iwieleprawdo-
podobniejszejest,żewtymczasiechrystusjeszczenieprzyjąłchrztuodJana.
Powiada:Wpo śród was sta nął, któ re go wy nie zna cie. On jest, któ ry po mnie
przyj dzie (J1,26-27).Gdyzaśewangelistamówi:Na za jutrz uj rzał Jan Je zusa
idą ce go do sie bie (J1,29),niemyślioprzyjściunachrzest,anipiszeconastęp-
negodniauczyniłoposelstwoŻydów,leczuczy,żetrzecieświadectwozosta-
łodanedrugiegodniapotym,którespisałnapierwszymmiejscu.Bodrugie
jestobokobydwu,tojestpierwszegoitrzeciego,wstawioneprzezewange-
listę,abywyjaśnić,żechrzcicielzawszebyłwświadczeniusobiepodobny
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iniezapowiedziałwcześniej,żecośinnegobędzie,niżbyobecnieświadczył.
Przetowporządkuczasu,jakpowiedzieliśmy,tobyłopierwsze,któreewan-
gelistawspominanadrugimmiejscu.Potemnastąpiłoto,którejestumiesz-
czonenapoczątku.[584] Potemnajbliższegodniachrzcicielwydałtrzecie
świadectwo,gdyzobaczyłJezusa,żeidziedoniego.

częstobowiempochrzcie,jakzostałowyżejpowiedziane,przychodziłdo
Jana.następnegozaśdniadodałczwarteświadectwo,gdybyliobecnidwaj
z jegouczniów,zktórych jednymbyłandrzej.Skorowięcniewiadomo,
ileczasuupłynęłomiędzychrztematymitrzemaświadectwamioobecnym,
chociażwszystkieonedanezostałypochrzcie,napewnozewangeliiJananie
wynika,iżniewieledniupłynęłomiędzychrztemwJordanieazaślubinami
wKanie.

aco,gdymówi:Na za jutrz chciał udać się do Ga li lei, i zna lazł Fi li pa
(J1,43),ewangelistamożeniemyślałochrystusie,leczandrzeju,októrym
najpierwpowiedział,żeznalazłSzymona,terazmówi,żenastępnegodniazna-
lazłfilipa,gdyzmieszkaniachrystusawyszedłdoGalilei.ztegobowiem
powodutłumaczłacińskipowiada:I rze cze mu Je zus (J1,43),ponieważimie-
niaJezusniemawGreckim.ilezaśdniminęłomiędzytymostatnimświadec-
twemJana,danymwobecdwóchuczniów,atymdniem,wktórymandrzej
znalazłSzymona,niepewnejest.

(Na trze cie uza sad nie nie). TobowiemzaisteuMateuszaootwartymgłosze-
niu dla ludu rozumie się, ponieważ jest jasne, żew pierwszymprzyjściu
chrystusa do Galilei, o którym opowiada sam Jan w rozdziale drugim,
jużchrystusmiałuczniów.Mateuszzaśmówiodrugimprzyjściu,gdyJanbył
jużwwięzieniu.awięcmożebyćpojętenieoosobnym,leczootwartym
ipospolitymnauczaniu.

(Na czwar te uza sad nie nie). Jakdługizaśbyłczasnauczaniachrystusa
niedośćprzezstarożytnychzostałoustalone.Wydajesię,żerównieżsamemu
euzebiuszowiniewielebyłowiadomowtejsprawie.WChro ni cae bowiem
pisze,iżpopiętnastulatachTyberiusza,Pantrzylatagłosiłitwierdzi,żeto
równieżzapisanejestwewangeliiprzezJana.(hieronim:In no num ca put
Danie lis). TenżezresztąwósmejksiędzeDe de mon stra tio ni bus evan ge li cis,
wyjaśnieniedrugie,potwierdzateżświadectwemJana,iżchrystusgłosiłprzez
trzylataisześćmiesięcy.ajeżelidomękidoszłowosiemnastymrokuTybe-
riusza,jakmówieuzebiuszwChro ni cae, jakmogłobyć,żepopiętnastym
rokuTyberiusza,przeztrzylataisześćmiesięcygłosił?aiżpopiętnastym
rokuTyberiuszazaczęłosięnauczanieewangelii,widaćztrzeciegorozdziału
Łukasza.Myzaś,jeśli[585] trzylatanauczaniachcemywypełnić,jedenrok
przydzielimynauczaniuosobnemu,dwazaśotwartemu.Żadnebowiemrozu-
mowanienieskłania,bymudaćcałetrzylecie,żadnaniedowodzipowaga.

(Na pią te uza sad nie nie.) Przeczymymianowicie,prawdopodobnieprze-
czymy,żeświęto,którewspominaJanwrozdzialepiątym,wierszupierwszym,
byłoWielkanocą.nadtozłotoustyicyryltwierdzą,żebyłytozieloneŚwiątki.
(złotousty:Ho mi lia 35 in Io an nem; cyryl:księgadruga,rozdział123;tosamo
mówiMikołajzliry).Uczciwieprzyznaję,żetoniejestmiprawdopodobne.

445Powagaludzkiejhistorii



najpierw, ponieważ poWielkanocy Jezus pozostawałw Judei ze swoimi
uczniami,jakpiszeJanwtrzecimrozdziale,apobytwedługzwyczajuPisma
niemógłbyćpojętywtychniewieludniach,któreupłynęłydozielonych
Świąt.zwłaszczadlatego,żechrystuspopobyciewJudei,zostawiającją
odszedłznówdoGalilei,jakmówisięwczwartymrozdzialeJana.aznowu
zGalileiprzyszedłdoJerozolimy,comaszwrozdzialepiątym.Towszystko
wtakkrótkimczasieniemogłosiędokonać,chyba,żechrystusazrobimy
biegaczem.KajetanzaistedoczwartegorozdziałuJana,(dosłów:Jesz cze są
czte ry mie sią ce, a żni wo przyj dzie [J 4,35]), rzetelnym rachunkiem liczy,
iżchrystuswJudeipoodprawieniuWielkanocy,podczasktórejwyrzucił
kupczącychzeświątyni,włączyłdługi,wielomiesięcznypobyt.awięc to
święto,którewspomniane jestwpiątymrozdziale,niebyłouroczystością
zielonychŚwiątek.

następnie,nietakprawdopodobnewydajesię,żewrozdzialepiątymewan-
gelistaopowiedziałjedencudzdziałanywWielkanociżezarazwszóstym
rozdzialeprzeszedłdodrugiejWielkanocy,opuściwszywszystkieczynyiwy-
powiedzijednegoroku.Towięcświęto,wktóreparalitykzostałuzdrowiony,
jaksłusznieuważałKajetan,byłozimowe.niemazaśznaczenia,czypowiesz,
żebyłotoświętopoświęceniadrugiejświątynizazorobabela,któreodprawia
siętrzeciegodniamiesiącaadar,tojestlutego(1ezdr6,13-18),czyraczej
świętoPurim,czylilosów,któreŻydziobchodzili14i15dniategożostatnie-
gomiesiąca(est9,17-32).Wtedybowiemwybornymporządkiemwszóstym
rozdzialenastępuje:A by ła bli sko Pas cha itd.(J6,4).lecznaodparcietego
uzasadnieniazbytwielepowiedzieliśmy.

(Na szó sty za rzut.) naszósteuzasadnieniewydajenamsię,iżodpowie-
dzieliśmyosiemnastymrozdziałemdrugiejksięgi.lecztamkrótko.Teraz,
gdziejestwłaściwemiejsce,dłuższymwywodemwinnobyćtouzasadnienie
odparte.

Słowahieronimaniepowinnybyćpojmowanewtymznaczeniu,byśmy
sądzili,żedlaprawdyhistoriidosyć[586] jest,jeżeliwto,copisarztwierdzi,
ludwierzy,iżjestprawdą,nawetwtedy,kiedyjestbłędem.inaczej,jeśliwe-
długtegoprawidławolnobyłobywyjaśniaćhistoriePismaŚwiętego,powie-
dzielibyśmy,żegdyapostołmówi, iżSaulpanował40lat,żeonmówiąc
dorzeszy,chciałpowiedziećto,cozawierałaczęstszapogłoska.coBedatwier-
dziło trzynastymrozdzialeDziejówapostolskich,słusznieczynie,niech
innychbędziesądem.otakwielkimbowiemmężuniechcęobecniesądzić.
Powiedzielibyśmyznowu,żeMateuszmężaMaryinazwałJózefem,niedlate-
go,żetakwsamejrzeczybyło,leczzdaniemrzeszy.Żeherodsięzatrwożył
iwszystkaJerozolimaznim,niewrzeczywistości,leczwpoglądzierzeszy;
wkońcujeślitaksiępodoba,żechrystusnieumarłprawdziwie,leczpozornie,
wedługuznaniarzeszy.

zpewnością,jeślizwyczajemPismaŚwiętegojest,żehistoryktakprzyta-
czapoglądwielu,jakwtymczasieludziewierzyli,wszystkiemucoPismo
Święteopowiadaonabuchodonozorze,Dariuszu,cyrusie,aleksandrze,Sam-
sonie,Machabeuszach,ktośbędziemógłzaprzeczyć,żemianowiciepisarze
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święciopowiedzielito,oczymrzeszabyłaprzekonana,aniecosamiwierzyli,
iżjestprawdziwe.Wszyscywierniwidzą,jaktegojeststraszniesłuchaćijak
bardzotrzebasięobawiać.

innyprzetojestpoglądhieronima,owielezdrowszyiprawdziwszy,który
czytelnikłatwowydobędziezponiższegopodziału.Błędnepoglądyrzeszysą
dwurodzajów:niektóretylkobłędnymisłowamimogąbyćoznaczoneiwy-
rażone,jakchrystusjestJanemchrzcicielem,alboJeremiaszem,albojednym
zwcześniejszychproroków(Mt16,14).itegorodzajupoglądyzawsześwięci
pisarzetakprzytaczają,żewidać,iżnieodsiebie,alewimieniurzeszyprzy-
toczyli.innepoglądyrzeszysązaistebłędne,lecztakimisłowamiwyrażone
ioznaczone,którewjakimśpospolitymznaczeniusąprawdziwe.(zobacz:
Beda,księgapierwszaIn Lu cam, rozdział7).Jak:żeJózefjestojcemchrystu-
sa,byłozgołabłędnewedługpojmowaniarzeszy,leczbyłnazywanyojcem
prawdziwieibezbłędu,zarównoponieważbyłwychowawcą,jakponieważ
byłmężemmatki.ichociażwmowiepospolitej,aleprawdziwie,pasierbzwie
sięsynem,macochamatką,ojczymojcem.Wtychsprawach,przyznaję,praw-
dziwym prawem historii jest wyrażać pogląd rzeszy. Bo gdy mowa jest
opierwszymrodzajuspraw,whistoriiświeckiejjestniedorzeczny,awświętej
takżeniezbożny.

[587] Mądrzybowiemzazwyczajmówiązrzeszą,leczniemyślązrzeszą.
niesąjednakwinnikłamstwa,ponieważcomówią,towedługjakiegośzna-
czeniasłowapojmują,żejestprawdziwe:TakMaryjaDziewicapowiedziała:
Oto oj ciec twój i ja ża ło śnie szu ka li śmy cię (Łk2,48),zaistemowąrzeszy,lecz
jednakprawdziwie.Takrównież,jeżelichrystusniemiałżadnegowewnętrz-
negozdziwienia,prawdziwiejednakmożnabynazwaćgozdziwionym,gdy
okazałpozórzdziwienia,jakwyłożyłBedawdrugiejksiędzeIn Lu cam 24.
TakMateusz(14,9)iMarek(6,26)powiedzieli,żeherodzasmuciłsię,ponie-
ważsmutekmiałnatwarzy.Wtymznaczeniuudającychsmutekobłudników
równieżPannazwałsmutnymi(Mt6,16).Wpospolitejbowiemmowienazwy
rzeczyużywanesąnaoznaczeniepozorówrzeczy.chociażwpowyższych
przykładach i chrystus, jeśli wierzymy ŚwiętemuTomaszowi, w pewien
sposób wewnętrznie zdziwił się, a także herod zasmucił. Bo grzesznicy
wwadachzarazemsmucąsięiweselą,radująiboleją.iotymuzasadnieniu
dość.Przejdźmyjużdopozostałych.

(Na ósme uza sad nie nie). hieronimzaisteniepowinientakbardzowyśmie-
waćpogrzebaniaadamanaKalwarii,amy,choćzaprzykłademświętego
męża,niepowinniśmywyśmiewaćtegorodzajuhistorii.Widzęmianowicie,
iżrzeszajestzbytłatwadowierzeniawtesprawy.Łatwowiernośćbardzołatwo
wślizgujesięwduchanawetkogośbardzodobrego.aleniektórzywybitni
mężowie,gdyuchylająsięprzedlekkomyślnościąiłatwowiernościąrzeszy,
popadająniekiedywwadęprzeciwnąiwtedysąnawetniedowierzający;gdy
wwierzeniemawady,wniedowierzaniutrochęwadjest.

Świadectwozaś,którezKsięgiJozuego14,15przeciwstawiasięhistorii
starożytnej,zaistenicnieznaczy,jakożeimięadamwtymmiejscuniejest
własne, leczogólne. (Takświadcząwszyscyhebrajczycy.leczhieronim
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widząc,żewjęzykuhebrajskimwyraznaobasposobymożebyćprzyjęty,
pozostawiłwjęzykułacińskimtenhebrajskiwyraz.)Pismobowiempodaje
przyczynę,dlaczegotomiasto,którepotemhebron,przedtemzwanebyło
Kiriatarba,tojestmiastoarby,żemianowiciearbah,któregoSiedemdzie-
sięciunazwałoarba,byłtamczłowiekiemwielkimpośródolbrzymów.Tozna-
czenie,poza tym,że jaknajstosowniej łączysięzosnową,(dlategoprzez
chaldejskiegotłumaczaPanignaiinnychwybitnychmężówzostałowyrażone),
stądrównieżłatwomożebyćdowiedzione,ponieważwpiętnastymrozdziale
tejżeksięgi(Joz15,13),iżarbabyłojcemanaka[588] sięmówi,jakłatwo
każdemujestpojąć,aarbabyłoimieniemwłasnymolbrzyma,odktóregona-
zwanezostałoKiriatarba,iarbabyłojcemipierwszymtejziemiolbrzymów.

opuszczamtuprzekładSiedemdziesięciu,(zpewnościąmieliinnyegzem-
plarzhebrajski),którzychociażwielkośćodnieśliniedoarby,leczdomiasta,
bytomiastopojmowanebyłojakoMetropolia,wystarczającojednakwskaza-
li,żearbabyłoimieniemwłasnymolbrzyma,skądowemiastoongiśswą
nazwęotrzymało.Przeto, iżgróbpierwszegorodzicabyłwmieściearby,
aniztegourywka,aniskądinądniewynika.owszem,wieleprawdopodob-
niejszejest,copospolitastarożytnychpamięćprzekazała,żepierwszyadam
leżypochowanytam,gdzietakżedrugiadamzostałpogrzebany.oósmym
więcuzasadnieniudotąd.

Dzie wią te uza sad nie nie mabardzotrudnezagadnienienietylkowchrono-
grafii,lecztakżewpojmowaniuPismaŚwiętego,którepodzieliłonajznako-
mitszychpisarzynaróżnepoglądy.

Józefzaiste, (księga11An ti qu ita tes Iu da eorum, rozdział1),policzyłtych
siedemdziesiąt latŻydowskiejniewolidopierwszegorokucyrusa.Poszli
zanim:afrykańczykwpiątymtomieTem po ra; naszdeavila:In se cun dum
Mat tha ei ca put, zagadnienie91;anniuszzfilonemwswejksiędzeczterna-
stej;Janluciduswksiędzedrugiej,rozdział11;orazinnipoważnimężowie,
zarównostarożytni,jakmłodsi.opierająsięonizaistenajasnychświadec-
twachPismaŚwiętego.PierwszejestJeremiasza25,11-12mówiącego:I służyć
bę dą te wszyst kie na ro dy kró lo wi ba bi loń skie mu sie dem dzie siąt lat. A gdy się
wy peł ni sie dem dzie siąt lat, na wie dzę na kró lu ba bi loń skim itd.Siedemdziesiąt
więclatŻydowskiejniewolijużwtedybyłowypełnione,gdyBabilonzostał
zdobytyispustoszonyprzezPersów.aiżrzecztadokonałasięwpierwszym
rokucyrusa,wszyscywiedzą.

TakżenaJeremiasza29,10:Gdy się po cznie wy peł niać w Ba bi lo nie sie dem -
dzie siąt lat, na wie dzę was i wzbu dzę nad wa mi sło wo mo je do bre, że was przy -
wró cę na to miej sce. Żetoproroctwospełniłosięwpierwszymrokucyrusa,
jasnoprzekazanejestwDrugiejksiędzeKronik36,22-23orazwPierwszej
księdzeezdrasza1,1-11.isamhieronim,chociażwinnychmiejscachinaczej
myślał,przytymjednakurywkuJeremiaszaniemógłwalczyćzprawdąoczy-
wistą.Powiada:Je że li nie wy peł ni się sie dem dzie siąt lat, gdy Cy rus, król Per -
sów, wy zwo li nie wol nych, do oj czy zny nie po wró ci cie. [589] zdrugiejstrony
najpierwjestto,żeanioł,którymówiłwproroctwiezachariasza1,12: Pó kiż,
rze cze, się ty nie zli tu jesz nad Je ru za lem i nad mia sta mi judz ki mi, na któ reś
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się roz gnie wał? Już to sie dem dzie sią ty rok jest. (Tosamopotwierdzają te
słowa:Gdy ście po ści li i pła ka li ... przez te sie dem dzie siąt lat, [za7,5] itd.)
ŻezaśtenrokdrugiDariuszajesttenże,zaświadczyłzachariaszwrozdziale
pierwszym,awięcsiedemdziesiąt latdopełniłosięniewpierwszymroku
cyrusa,leczwdrugimDariusza.natymuzasadnieniuopierająsię:Klemens,
Teodoret,euzebiusz,hieronimiaugustyn.cozaśniektórzywykładają:Ten
już sie dem dzie sią ty rok jest, czy li daw no już mi nio ny, ledwiemożnausłyszeć
bezniechęci.Gdyżzaimekten pojmowanie tonajwyraźniejwyklucza.Gdyby
zaimekzostałodrzucony,możebyłobyprawdopodobne.

następnietychsiedemdziesiątlat,któreprzepowiedziałJeremiasz,pojmuje
się nie o przeprowadzeniuŻydów, lecz o spustoszeniu świątyni imiasta.
(oprze pro wa dze niu tumówię,gdyJoakimdobrowolniepoddałsięizostał
przeniesiony do Babilonu w ósmym roku królowania nabuchodonozora.
Wtymznaczeniuużytejestwproroctwieezechiela1,2izaistesłusznie,jak
hieronimzapisałIn Ie re miae ca put 24. Wiembowiem,iżwyrazprze pro wa dze -
nie przezJózefaiinnych,niekiedyinaczejjestużywany).leczsiedemdziesię-
cioleciespustoszenianależyodnieśćniedopierwszegorokucyrusa,leczdo
drugiegorokuDariusza.rokwięcsiedemdziesiąty,októrymjestproroctwo
Jeremiasza,dopełniłsięniewpierwszymrokucyrusa,leczwdrugimroku
Dariusza.Topierwsze,którewtymuzasadnieniuprzyjęliśmy,łatwojestudowod-
nićz2Krn36,21gdziezapisanesątesłowa:Przez wszyst kie dni spusto sze nia
świę ci ła sa bat, aż się do ko na ło sie dem dzie siąt lat. aDn9,1:Roku pierw sze go
Da riu sza, sy na Aswe ro we go, z na sie nia Me dów, ... ja Da niel wyro zu mia łem ...
licz bę lat, o któ rej sta ła się mo wa Pań ska do Je re mia sza pro ro ka, aby się wy peł -
ni ło sie dem dzie siąt lat spu sto sze nia Je ru za lem. orazJr25,11:I bę dzie wszyst ka
ta zie mia spu sto sze niem i zdu mie niem i słu żyć bę dą ... królo wi Ba bi loń skie mu
sie dem dzie siąt lat. Siedemdziesiątwięclatnależypojmowaćnieoduprowa-
dzenia,leczodspustoszenia:jakiJózefjestświadkiemwdziesiątejksiędze
De an ti qu ita ti bus, rozdział10i11orazwpierwszejksiędzeCon tra Ap pio nem.

latazaśodspustoszenianiewpierwszymrokucyrusa,leczwdrugim
Dariusza się dopełniły, ono bowiem na dalszymmiejscu zostało podjęte.
(WPro oemium su per Ag ga eum, księgapierwsza,rozdział4),woparciuoświa-
dectwoezdraszadowodzihieronim.ezdraszmianowicie,dajeświadectwo
jasnymi słowami, że świątynia aż do czasów Dariusza stała zniszczona.
Siedemdziesiątwięczniszczenia[590] latmusimyliczyćniedopierwszego
rokucyrusa,leczdodrugiegorokuDariusza.

ztegowystarczającozaistepojmujesię,jakimiciemnościamininiejsze
zagadnienieoblewanawetPismoŚwięte.lecziwrachubieczasutaktrudne
izawikłanejest,żeztrudem,albowżadenpewnysposóbniemożebyćroz-
strzygnięteirozwikłane.

DalejKlemensaleksandryjskitylkotrzydzieścilatpoliczyłodpoczątku
spustoszenia,którejakpisze4Krl25,1-21dokonałosięwdziewiętnastym
rokunabuchodonozoraajedenastymSedecjasza,dopierwszegorokucyrusa,
któregorozwiązanazostałaniewolaŻydów.ztąliczbą,jakpowiedziałem,
zgadzająsię:euzebiusz,Teodoret,hieronimorazaugustyn.
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Takżeitojestuzasadnieniemtejsprawy,żejeślidopanowaniacyrusaupły-
nęłosiedemdziesiątlat,okażesięzpewnością,iżMardocheuszdokonałtakich
itakwielkichrzeczy,wtymwieku,wktórymprzeznajwyższąstarość,nie
mówięrządzićrzecząpospolitą,lecznawetdożywychniemógłbyćzaliczo-
ny.Byłbowiemztejliczbypojmanych,którychnabuchodonozoruprowadził
zJechoniaszem,królemJudy(est2,6i11,4).Dlategochoćbywedługtych,
którzynieodspustoszenia,leczodprzeprowadzeniachcąliczyćsiedemdzie-
siątlat,pozakończeniuniewoli,tojestwpierwszymrokucyrusa,Mardoche-
uszbyłjużbliskoosiemdziesięcioletni.chyba,iżwierzymy,żedwualbotrzy
letnizostałprzeniesionydochaldei.leczniechbędzie,żebyłroczny.Przeto
conajmniejsiedemdziesięciuijednegolatbył,kiedyprzezcyrusaniewola
zostałarozwiązana.cyruszaś,jakprzekazujekażdywybitnyhistoryk,albo
trzydzieści,alboprawietrzydzieścilatrządził;(Klemensaleksandryjski,euze-
biusz,hieronim,afrykańczyk,przypisującyrusowi30lat.herodot29.Sam
tylkoMetastenesanianwyznacza24,leczjednakodpokonaniaBabilonu,
przetowrzeczysamejmyślitosamo,coinni.Porównajpoczątekksięgieste-
ry,zpoczątkiemrozdziału3,trzeciejksięgiezdrasza.TegozdaniabyłJan
Karion.JózefwksiędzejedenastejAn ti qu ita tes, rozdział6,zamężaestery
uważałlongimana.euzebiuszwChro ni cae Memnona.zaJózefemwydaje
sięiśćaugustynwksiędzeosiemnastejDe ci vi ta te Dei, rozdział36).Kamby-
zesiMagowierządzilidziewięć.(Józeftylko6latmuprzyznajewjedenastej
księdzeAn ti qu ita tes Iu da eorum, rozdział2.herodotwtrzeciejksiędze7lat
i5miesięcy,któremuraczejtrzebawierzyć,ponieważżyłwtymczasie.Kam-
byzesbyłdlaŻydówmałożyczliwy,aswerbardzo).napoczątekwięcrządów
Dariuszahystaspesa,przypadłoMardocheuszowistodziesięćlat.

załóżmywięc[591] to,cozdajesięmniejsprzeciwiaćrozumowi,żeDa-
riuszbyłtym,zaktóregoPismozawieradziejeMardocheusza.Bodalecemniej
wiarogodnejest,żezdarzyłysięonezaartakserksesalongimana,alboteżza
Menona,jakożebylioniowielelatpóźniejsiodDariusza.Wżadenzaśsposób
niejestprawdopodobneprzeprowadzićtodoKambyzesa,synacyrusa,który
tylkoosiemlatpanował.apodwunastymrokuaswerahistoriawspomina
pewnezdarzeniaMardocheusza.awięcaswerniebyłtymKambyzesem,
zwłaszczażejegoczynyzczynamitamtegowżadensposóbsięniezgadzają.

Pozostajewięc,żeMardocheuszwtymteżczasie,wktórymżyciedosto
dwudziestegodrugiegorokudoprowadził,(stotrzydziestydrugizgarniesz,je-
żelisiedemdziesiątlatwyliczyszodspustoszenia,jakprawdziwiepowinno
byćwyliczone),nieotępiały,ociężały,zestarzały,leczmocny,dziarskiikrzep-
kiobracałsięwdziałaniurzeczywielkichisławnych.Wcowtamtychwie-
kachledwieuwierzyćmożna,jakożeowielewcześniej,jeszczeowiekuludzi
nietakpochylonym,prorokpowiedziałto:A je śli u moc nych, osiem dzie siąt
lat, a co nad to wię cej, to trud i bo leść (Ps89,10).

ztychpowodówtrzydzieścilat,któredopierwszegorokucyrusaaugu-
styn,hieronim, euzebiusz,Teodoret iKlemensaleksandryjski naliczają,
zhistoriąksięgiesterysąbardziejzgodneiodpowiednie,niżliczbasiedem-
dziesięciu,którawpoglądzieinnychjestnaliczana.chybażezadowalamysię
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baśniamifilonaaniuszowego,którymówi,żeMardocheuszizaakaosiemna-
stulatamiprześcignął.

BoJózef(księgadziesiątaAn ti qu ita tes, rozdział13),oddziewiętnastego
rokunabuchodonozora,któregorokuPismoŚwiętepodaje,żeświątyniazosta-
łazwalonaizburzona,dokońcapanowaniaBaltazara,gdyBabilonzostał
zdobytyprzezcyrusa,wyliczanietylkosiedemdziesiątlat,lecznawetowiele
więcej, pisze bowiem, że ewilmerodach, synnabuchodonozora panował
osiemnaścielat,neglizarpotemczterdzieścilat,labozordachpóźniejdzie-
więćmiesięcy.WreszcieBaltazarlatsiedemnaście.Przetopróczlat,któreprze-
żyłnabuchodonozorpozburzeniuświątyni,którebyłyniemałe,siedemdziesiąt
sześćinnych,jeśliJózefmówiprawdę,minęłodopierwszegorokucyrusa.
(ewilmerodachaczytahieronimIn Da nie lis qu in tum ca put; neglizaraczyta
hieronim In Da nie lis qu in tum ca put.Żeodprzeprowadzenia Joakimado
pierwszegorokuewilmerodacha,synanabuchodonozora,upłynęłotrzydzie-
ścisiedemlat,napisanejestw4Krl25,27).

Berozuszaśwtrzeciejksiędze[592] chaldejczykomnaliczatylkoczter-
dzieściosiemlatodzburzeniadocyrusa.Mówibowiem,żenabuchodonozor
władał czterdzieści trzy lata. Jego syn ewilmerodach dwa lata. neglizar,
októrymprzekazuje,żebyłmężemsiostryewilmerodacha,czterylata.labo-
zordach,synneglizara,dziewięćmiesięcy.nabonidztegożrodu,latsiedem-
naście,którychostatniegoBabilonzostałzdobytyprzezcyrusa.niemalta
sama rachuba jest z historii fenicjan, które Józef przytoczyłwpierwszej
księdzeCon tra Ap pio nem.

leczMetastenesodspustoszeniaJerozolimydopierwszegorokucyrusa
naliczyłsiedemdziesiątlatwnastępującysposób.nabuchodonozor,któryspu-
stoszyłświątynięimiasto,panowałczterdzieścisześćlat.Synjegoewilme-
rodachtrzydzieści.regassar,tegosyn,trzy.labassarDach,jegobrat,sześć.
Baltassar,równieżichbrat,pięć.Jeślibowiemprzyjmieszdwadzieściasześć
lat,któreprzeżyłnabuchodonozorpozburzeniuświątyniidodaszdonich
czterdzieścicztery,którepanowałjedensynitrzechwnukównabuchodono-
zora,sporządziszrzeczonąliczbęsiedemdziesięciu.

Wrachubiewięcczasuzagadnieniejestbardzozawikłaneitaksplątane,
żenawetprzezmężówbiegłychwhistoriiwydajesię,żerozwiniętebyćnie
może.(Bedazakładaśmierćnabuchodonozoraodtrzydziestegopierwszego
roku po zburzeniu Jerozolimy. Józef flawiusz,wdziesiątej księdzeAn ti -
quitates, rozdział7pisze,żeJoakimósmegorokuswegopanowaniazostał
pojmanyprzezkrólaBabilońskiego.leczwbrewtemuDn1,1powiedziano,
żetrzeciegorokupanowaniaJoakimaprzybyłnabuchodonozor.Żezaśtegoż
rokuzostałpojmanypouczyłeuzebiuszwChro ni cae).

BoŻydzi,zwłaszczażeKronikarstwasącałkiemniedoświadczeni,nicwtym
miejscuizagadnieniuniemogą,jaktylkoczystesnywymyślać.Wśródnichjest
takżeMikołajzliry,któryswoimzdaniemsiedemdziesiątlatodósmegoroku
Joakima,ojcaJechoniasza,doczwartegorokucyrusapoliczył,tylkobywyra-
zićswojezdanie,nieopartenaświadectwieżadnegopoważnegopisarza,obce
teżPismuŚwiętemu.leczwsprawiewątpliwejmożnatoznieść.
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aktozniesieto,żeniektórzyueuzebiuszastwierdzili,iżowychsiedem-
dziesiątlat,októrejestspór,trzebaliczyćodtrzynastegorokuJozjaszado
pierwszegorokucyrusa?aco,żewtymteżzagadnieniu,tojestrozmaite
izawikłane,cobyłonawetnajbardziejkoniecznewyjaśnić,bytrudnośćtego
zagadnieniazostałarozwinięta.MianowicieczyBaltazarbyłsynem,czywnu-
kiemalboprawnukiemnabuchodonozora.Jeślibowiemprawdąjest,comówi
euzebiusz, że Baltazar był synem nabuchodonozora, bratem ewilmero-
dacha,wydajesię,iżniemówinicniedorzecznego,gdyprzeczy,żeodzbu-
[593] rzeniaświątynidopierwszegorokucyrusaupłynęłowięcejniżtrzy-
dzieścilat.Jeżelizaśonniebyłanisynem,aniwnukiem,leczprawnukiem
nabuchodonozora,wtedyzaiste,iżmiędzyzburzeniemmiastaapierwszym
rokiemcyrusatylkotrzydzieścilatupłynęło,wżadensposóbniejestwiaro-
godne.leczżebyłprawnukiem,woparciuoBerozaiJózefatwierdzihiero-
nim:In Da nie lis qu in tum ca put.iprzytoczonejest:(cic,De cre ta les Gre go rii
IX, księgapiąta,tytuł40:)De ver bo rum si gni fi ca tio ne, rozdział2: Nam et rex;
(a.friedberg2[1955]913).owszemJózefwdziesiątejksiędzeAn ti qu ita tes,
rozdział13,pisze,żewnukiemnabuchodonozorabyłBaltazar.Twierdziłto
iMetastenesanniusza.

Towszystkodlategoprzezemnietakobszerniezostałoprzedłożone,byczy-
telniknajpierwpojął,zjakwielkimitrudnościamitozagadnieniejestzwią-
zane,następnie,bywsprawietrudnejibardzomrocznej,którejniktdotądnie
mógł rozwinąć, nie oczekiwał ode mnie zdania przejrzystego, pewnego,
stałego,leczdowodzonego,prawdopodobnego,niesprzecznego.

najpierwwięczakładamto,cojeślisięniemylę,dośćszerokozostałoudo-
wodnione,iżpocząteksiedemdziesięciulatnależybraćodzniszczenia,nieod
uprowadzenia,tojestnieodósmegorokukrólanabuchodonozora,gdyJoakim
zprzydomkiemJechoniaszdobrowolniesiępoddał:4Krl24,1,leczoddzie-
więtnastegotegożnabuchodonozora,kiedynabuzardanzburzyłświątynię,
domy,murymiasta:4Krl25,8-21.Ponieważtojakpowiedziałemudowod-
nionezostałoz2Krn36,13-23;1ezd1,1-11;Jr25,8-14;sądzęiżzbędnejest,
bytosamoznówbyłopowtarzane.

leczKajetanIn se cun dum Pa ra li po me nom, rozdział36,wbrewtemumówi,
żesiedemdziesiątlattrzebaliczyćoduprowadzeniaJechoniasza,ponieważ
Jeremiasz29,10rzecze: Gdy się po cznie wy peł niać w Ba bi lo nie sie dem dzie -
siąt lat, na wie dzę was i wzbu dzę itd.leczwystarczającojasnejest,odnieśćto,
copowiedzianowrozdziale29,10domyślirozdziału25,11-12.Boniemówi:
„Gdysiępoczniewwaswypełniaćsiedemdziesiątlat”,lecz: Gdy się po cznie
wy peł niać sie dem dzie siąt lat, tychmianowicie,któreprzepowiedział.zarów-
noponieważmówidocałegoluduJudei,cowynikazpoczątkurozdziału;jak
ponieważprzezuprowadzenieJechoniaszaniestałasięcałataziemia:Spu sto -
sze niem i zdu mie niem; orazponieważnatychmiastdo- [594] dano:I słu żyć
będą te wszyst kie na ro dy kró lo wi ba bi loń skie mu sie dem dzie siąt lat (Jr25,11).
Jeżelitylkosamici,którzyuprowadzenizostalizJechoniaszem,siedemdzie-
siątlatsłużyli,wjakisposóbmówidowszystkich:I słu żyć bę dą te wszyst kie
na ro dy itd.?MianowicietakżesąsiedniejJerozolimyitd.cóż?Jeżelinawet
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spustoszeniabyłobysiedemdziesiątlat,zniszczeniajednakniebyło,jeśliliczy-
myoduprowadzeniaJechoniasza?czyminnymbowiemjestspustoszenie,
aczyminnymzniszczenie.awięcnienależyliczyćsiedemdziesięciulatod
uprowadzeniaJechoniasza.Dlategoci,którzyzaczynająliczyćsiedemdziesiąt
lat albo od trzynastego roku Jozjasza, albo też od ósmego Joakima, albo
równieżodjegorokutrzeciego,tychzaistetymbardziejuważam,żenależy
usunąćztejrozprawy.Pierwszawięcpodwalinazostaławspanialerzucona.

następnieniestajemisięzaisteprawdopodobne,żeodzburzeniadopierw-
szegorokucyrusaupłynęłotylkotrzydzieścilat,którezkoniecznościodlicza
euzebiuszici,którzyzgadzająsięzeuzebiuszem:Teodoret,hieronimiau-
gustyn,jeżeliodciągajązakończenierokusiedemdziesiątegododrugiegoroku
Dariuszahystaspesa.(innizwąhidaspes).Bowiadomo,żenabuchodonozor,
ojciecewilmerodachadoprowadziłpanowaniedoczterdziestegopiątegoroku.
SłuszniemujeprzyznałMetastenesanian.oduprowadzeniabowiemJecho-
niaszadopierwszegorokuewilmerodachaupłynęłotrzydzieścisiedemlat
(4Krl25,27orazJr25,3).Jużwięcnabuchodonozortychtrzydzieścisiedem
latpanował.Jeżelidonichdodaszosiemlat,którepanowałprzedtem(4Krl
24,12)złożyszczterdzieścipięć.Temuzdaniuniesprzeciwiasięhieronim,
któryIn Da nie lis qu in tum ca put mówi,żenabuchodonozorpanowałlatczter-
dzieści i trzy.Twierdzenie toprzejąłodJózefa,zpierwszejksięgiCon tra
Appio nem, JózefzaśodBerozawtrzeciejksiędzeChal da ica. liczybowiem
latapełne,aniepełnewyklucza.

zwyczajtenjestmiłypisarzomświeckimiświętym.TakJr25,1napisane
jest,żepierwszyroknabuchodonozora,tensamkrólaJoakimabyłczwarty.
chociażjednaktrzeciegorokuJoakima,królaJudy,nabuchodonozor,król
Babilonu,przybyłdoJerozolimyiobległją(Dn1,1).Żezaśtegosamego
trzeciegorokuJoakimaJudeazostałazdobytaprzezkrólaBabilonupiszeeuze-
biuszwChro ni cae. TrzeciprzetorokJoakima[595] byłpierwszymnabu-
chodonozora,leczniecały;rokzaśJoakimaczwarty,tensambyłcałypierwszy
nabuchodonozora.Mynadalnabuchodonozorowiliczymyczterdzieścipięć
lat,chociażniewszystkiebyłypełne.itakolatachniepełnychwcałejtej
rozprawiemówimy.

Stąddowodzisiębłędueuzebiusza,którynabuchodonozorowiprzyznał
tylkotrzydzieściosiemlatpanowania.Umieściłbowiemjegośmierćwdzie-
więtnastymrokuodzburzenia,podczasgdypowinnabyćumieszczonawdwu-
dziestymszóstym,jeżeliprawdąjest,conapewnojestprawdą,iżnabucho-
donozorpanowałdwadzieściasześćlatpozburzeniu.Booddziewiętnastego
roku,wktórymświątyniazostałazburzona,doczterdziestegopiątego,do
któregonabuchodonozorżycieipanowaniedociągnął,liczysięlatdwadzie-
ściasześć.równieżjeśliodtrzydziestusiedmiulat,którenabuchodonozor
przeżyłoduprowadzeniaJoakimaodejmieszjedenaście,którepanowałSede-
cjasz,naliczysztakżedwadzieściasześćlat.astądteżodeprzeszidrugibłąd
euzebiusza,któryewilmerodachowiorazpozostałympotomnymnabucho-
donozorapozostawiatylkoczterylatapanowania,anajwyżejsześćitojed-
nakniecałych.zpewnościąjeśliodzburzeniadopierwszegorokucyrusa

453Powagaludzkiejhistorii



liczysiętrzydzieścilat,skorodwadzieściasześćznichprzypadłonabucho-
donozorowi,czterytylko,albopięć,pozostają,którebyłybyprzyznaneewil-
merodachowi, neglizarowi, labozardachowi, Baltazarowi. Że ci bowiem
kolejnonastąpiliponabuchodonozorzetwierdzinietylkoJózef,leczihiero-
nim(In Da nie lis qu in tum) zgodziłsię,iżprzekonałgoBerozus.Tasprawabu-
dziwemniewielkiezdziwienie.zgołabowiemniepojmuję,jakipowódmiał
hieronim,bygodzącsięzBerozemiJózefemuwierzył,żeBaltazarjestnabu-
chodonozora prawnukiem, a jednak z euzebiuszem takmało lat policzył
odkońcapanowanianabuchodonozoradopierwszegorokucyrusa.

euzebiuszbowiemprawdopodobniemożebyćusprawiedliwiony,bouwa-
żałBaltazarazabrataewilmerodacha,asynanabuchodonozora.leczdlacze-
gobymeuzebiuszausprawiedliwił?PonieważMateuszmówi,iżJechoniasz
pouprowadzeniudoBabiloniizrodziłSalatiela,Salatielzaśzorobabela.aten
wpierwszymrokucyrusabyłjużstarszy,gdyżbyłwodzemiwładcąJudej-
czyków.natomiastzaisteniedasiępojąć,żeJechoniaszwtakniewielelat,
naliczonychprzezeuzebiusza,wnuka[596] miałażtakdorosłego.awięcod
spustoszeniadopowrotuupłynęłonietylkotrzydzieścilat.

Dotychdwóchwnioskówdorzucamten:odspustoszeniadopierwszego
rokucyrusaupłynęłosiedemdziesiątlat.Tegownioskuniemogęzaprzeczyć,
gdystaranniebadamdwudziestypiątyrozdziałJeremiaszaoraztrzydziesty
szóstydrugiejksięgiKronik.Jeślizaśktośodpowiednioprawdopodobnieod-
powietymświadectwom,niebędęsięznimbardzospierał.Mniezaistenie
ukazujesiężadnadrogawyjaśnieniatychświadectw,jaktylkoszczerzezgo-
dzićsię,żedopierwszegorokucyrusaupłynęłosiedemdziesiątlatwygnania.

Wiemzaś,żeniektórzysprawętętakrozstrzygają,iżlicząniewolęsiedem-
dziesięcioletniąodprzeprowadzeniadopierwszegorokucyrusa,awdrugim
rokuDariuszakończąsiedemdziesięcioleciespustoszenia.Gdybytobyłopraw-
dziwe,znalezionebyłobyuzgodnienieróżnychpoglądów(zobaczTeodoreta:
In Za cha riae pri mum ca put). lecznieznajdujęniczegobardziejbłędnego,gdy
zacząłemliczenieprzywoływaćdoprawdy.Bouprowadzeniebyłowósmym
rokunabuchodonozora,jaknapisanow4Krl24,12aspustoszeniezostało
dokonanewrokudziewiętnastymżyciategokróla(4Krl25,8).zburzeniewięc
nastąpiłopojedenastulatachuprowadzenia.odpierwszegozaśrokucyrusa
dodrugiegorokuDariuszaupłynęłobezsporniewięcejniż trzydzieści lat.
Wżadenwięcsposóbniemogłosięstać,byoduprowadzeniaJechoniaszado
pierwszegorokucyrusaliczyłosięsiedemdziesiątlat,atakżeodspustoszenia
dodrugiegorokuDariusza,siedemdziesiątinnychlat.

Dlategoopuściwszyróżnezdanianiezgodnychpisarzyodpowiemynauza-
sadnieniasporneztymtrzecimwnioskiem.zarzucasięnajpierw,żeanioł
uzachariasza,gdymówiłodrugimrokuDariusza,powiedział:Już to sie -
demdzie sią ty rok jest (za1,12).na touzasadnienieodpowiemynajpierw,
żeurywektenprzezchaldejskiegotłumaczaiświętegoPagninacałkiemina-
czejimożestosowniejdomyśliPismaŚwiętegozostałprzełożony.ichzatem
przekładtakbrzmi:Pa nie za stę pów, pó kiż ty się nie zli tu jesz nad Je ru za lem 
i nad mia sta mi judz ki mi, na któ re gnie wa łeś się tych sie dem dzie siąt lat? 
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Bouhebrajczykówpytanienieurywasięwpołowie,leczmożebyćdopro-
wadzoneciągłą[597] mowądokońca.Stądwynika,żewnaszymwydaniu,
chociażmowajestpodzielona,dwajednakpytaniapojmujesięwjednejskar-
dzeanioła.Pierwszeznichjest: Pó kiż Pa nie nie zli tu jesz się nad Je ru za lem 
i nad mia sta mi judz ki mi, na któ re za gnie wa łeś się? adrugie:Już to sie dem -
dzie sią ty rok jest? Jakbyaniołskarżyłsięwtensposób:Czy nie za po mnia łeś
Pa nie o swej obiet ni cy? Czy ten jest sie dem dzie sią ty rok, któ ry mia no wi cie 
Ty nam w tak wiel kim zmi ło wa niu przy rze kłeś a my od Cie bie tak go rą cym
pragnie niem wy cze ki wa li śmy? Cóż nam da je zwol nie nie z nie wo li, udzie lo na
mo żli wość od bu do wy świą ty ni i mia sta, sko ro ta jest zbu rzo na, a tam to 
spusto szo ne?

nie jest zaś niezwykłe, że często coś pisze się bez znaku zapytania,
copoprawniejinaczejbysięwyraziło.Przykładmasz,byminnepominął,
wrz8,33-34,którytourywektakzwykliśmyodczytywać:Kto oska rży wybra -
nych Bo ga? Bóg, któ ry uspra wie dli wia. Kto po tę pi? Chry stus Je zus, któ ry
umarł, któ ry zmar twych wstał, któ ry jest po pra wi cy Bo ga, a ta kże przy czy nia
się za na mi. leczaugustyn,(księgatrzeciaDe do ctri na Chri stia na), jaknaj-
bardziejsłuszniewskazuje,żenależytakczytaćiwyrażać:Kto oska rży wybra -
nych Bo ga? Bóg, któ ry uspra wie dli wia? Bycichoodpowiedziano:nie!iznów:
Kto po tę pi? Chry stus Je zus, któ ry umarł, któ ry zmar twych wstał, któ ry jest po
pra wi cy Bo ga, a ta kże przy czy nia się za na mi? Jakbymówił:nigdy!Wtym
urywkuwidzisz,żedodwuzagadnieńdwadołączonepytaniamajązarówno
wielewdziękujakgoryczy.

Jaobecnietosamomyślęoskardzeanioła.Większabowiembędziewniej
moc,jeślibędzieujętawdwupytaniach.leczniechbędzie,żeniczegotuwy-
pytywaniemnieszukano.czydlategoniemanic,coniewydajesięwyrażone
bólem?Sądzęzaisteidorzeczymyślę,iżsątosłowabolejącegoizałamanego
ducha,któreniemniejoznaczająstłumionąskargą,niżnieobecnymznakiem
zapytania.

Żebytolepiejzostałopojęte,trzebateżobjaśnićprzykładamizPismaŚwię-
tego,którewydajemisięcałąrzeczwykładają.najpierwJr12,1-2:Cze mu
droga niezbożnych [598] się szczęści, dobrze się mają wszyscy, którzy przestę-
pu ją i nie pra wość czy nią? Za sa dzi łeś ich i roz ko rze ni li się, ro sną i owoc
wydają. Bardzopodobnyprzykładprzytoczęzhabakuka1,13-14:Cze muż
patrzysz na nie pra wość czy nią cych, a mil czysz, gdy bez bo żny po że ra spra wie -
dliw sze go od sie bie? I uczy nisz lu dzi jak ry by mor skie i jak płaz nie ma ją cy
wo dza. czyciprorocycośinnegoskargąipytaniemtuoznaczyli?czycoś
stwierdzili,gdysięskarżą?napewnoniewięcej,niżgdypytają.

Wtensamwięcsposóbpojmuję,żeaniołuzachariaszazrobiłdwieczęści
swojejskargi,zktórychpierwszawyrażonazostaławpytaniu,następnaprzez
zażalenie.nietwierdziwięc,żerokten,któregomówi,jestsiedemdziesiąty
odspustoszenia,leczżalisię,iżtakprzyrzeczony,takupragniony,jużdawno
minął.niczegobowiem,jakcodopieropowiedzieliśmy,niewyrażażalącsię,
jaktylkoto,cowyraził,pytając.ŻemianowiciegniewBogaciągniesiępoza
postanowionyczas,żaliłsiętympytaniem:Pó kiż się ty nie zli tu jesz? narzekał
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też, iż zbyt długo odkładane jest zlitowanie, dorzucając to zażalenie:Już 
to sie dem dzie sią ty rok jest (za1,12).czegonienależywypowiadaćobli-
czemtwierdzącego,leczobliczemżalącegosię.aleoświadectwiezacharia-
szadość.

Przeciwstawiasięwreszcie,żesiedemdziesięciulatnienależyliczyćnie-
woli,leczzburzenia.nacomychętniesięzgadzamy.leczżesiedemdziesiąt
latzburzenianiewpierwszymrokucyrusa,leczwdrugimDariuszasiędopeł-
niło,tegostanowczozaprzeczamy,niewoparciuonaszpogląd,leczoświa-
dectwoPismaŚwiętego.(Dn1,1-2;2Krn36,22;1ezd1,1-11).leczpowiesz:
świątynia aż do drugiego roku Dariusza była zburzona i zwalona. Jeżeli
myślisz, że nic dla świątyni nie zostało zrobione, to jest błąd. Ponieważ
wpierwszychlatachcyrusazbudowanyzostałołtarz,rzuconepodwalinyświą-
tyni,jaknapisanowtrzecimipiątymrozdzialepierwszejKsięgiezdrasza.
Jeżelipowiesz,żeświątynianiebyłazapanowaniacyrusawykończona,tak
rzeczywiściejest.leczzaistenawetdoszóstegorokuDariuszaniezostała
wykończona,jakczytamywszóstymrozdzialepierwszejKsięgiezdrasza.
aJózefflawiusz(jedenastaksięgaAn ti qu ita tes, rozdział4)przekazałpamię-
ci,żeświątyniaażdodziewiątegorokuDariuszaniebyławszechstronnie
wykończona.zgadzającsięztympoglądemŻydzimówią,iżświątyniabudo-
wanabyłaczterdzieścisześćlat.itenżeJózef,wtejżeksiędze,rozdział5,prze-
kazuje,[599] iż świątynianawetwdwudziestympiątym rokuKserksesa
niepodkażdymwzględembyławykończona.Dlategojeślimyślisię,żezbu-
rzenieświątynitakdługotrwało,jakdługopozostawałaonanieozdobiona
iniewykończona,latsiedemdziesiątbędziesięliczyłojużniedodrugiego,lecz
szóstegolubdziewiątegorokuDariusza,albonawetdodwudziestegopiątego
rokuKserksesa.

cóż?Żenależymyśleć,iżsiedemdziesiątlatzburzeniatonietylkoświą-
tyni,leczimiasta?Powiada:Ja, Da niel, zro zu mia łem licz bę lat, o któ rej sta ła
się mo wa do Je re mia sza pro ro ka, aby się wy peł ni ło sie dem dzie siąt lat spu sto -
sze nia Je ru za lem (Dn9,2).Jeżeliwięcwtensposóbprzyjmujemylataspusto-
szenia,ponieważJerozolimajeszczewdwudziestymrokuartakserksesabyła
opuszczona,muryrozwalone,bramyzniszczone,jakmaszwdrugimrozdzia-
ledrugiejKsięgiezdrasza,powiemyzaiste,żeowychsiedemdziesiątlatnale-
żydociągnąćażdoczasównehemiasza,gdyżmiastoprzezniegonarozkaz
artakserksesazostałoodbudowane.

Mywięc,chociażwierzymy,żewdrugim,aprzynajmniejtrzecim,roku
cyrusaodbudowaświątynizostałazaczęta,(Józefprzekazujewpierwszejksię-
dzeCon tra Ap pio nem, żewdrugimrokucyrusarzuconopodwalinyświątyni.
chętnieznimsięzgadzam.2Krn36,22;1ezd1,1-11),siedemdziesiątjednak
latzburzeniasądzimy,iżdopełniłosię,niewtedy,gdyświątynięzaczętolub
wykończono,leczkiedyŻydomrozwiązanazostałaniewola,anadtodana
możność,bypowrócilinaziemięojczystą,odbudowaliświątynię,zbudowali
ołtarz,przywrócilimiasto,uzupełniliruiny.Tozgołaznaczenie,jakpowiedzie-
liśmy,wydajesięnam,iżprzejęliśmyzPismaŚwiętego,któreprzekazało,
żesłowoJeremiaszaspełniłosięwpierwszymrokucyrusa.
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TymczasemdługowiecznośćMardocheusza,araczejjegowspaniałeczyny,
niezgadzająsięznaszympoglądem.Jeżelitakwielkabyła,jakąprzeciwnicy
znaswnioskują,byłanietylkonajwyższa,leczzgrzybiałaigasnąca,adodzia-
łaniatakwielkichrzeczyniezdolna.odpowiedźtanatouzasadnienie,jaka
przyjętajestprzezuczonychmężów,niepowinnabyćcałkiemwzgardzona.
cóżbowiemniedorzecznegojest,jeżeliwtamtychjeszczewiekach,jedenlub
drugiczłowiek,wiekiem,usposobieniem,siłąciałaiducha,dalecegórował
nadpozostałymistarcamiswegoczasu,skoronawetterazsątacy,których
wpóźnejstarościaniumysł,anipamięć,anipozostałesiłyduchawydająsię
nietylkoniezachwiane,lecznawetniewyczerpane.

atąodpowiedziąodpierasiętakżeuzasadnienie,którezag2,4można
wydobyć.rzecze:Kto mię dzy wa mi po zo stał, któ ry wi dział dom ten w pierw -
szej je go chwa le? itd.[600] WdrugimwięcrokuDariuszabylijeszczejacyś
stoszesnastoletniiwięcej.Jeżelibowiemsiedemdziesiątlatspustoszenia,
trzydzieścicyrusa,KambyzesaiMagówdziewięć,(hieronimrokMagów
wieczyściewykluczaitylkoosiemlatprzyznajeKambyzesowi),Dariuszadwa
albopięć,albonawetsiedemdodasztym,którzyprzedzniszczeniemżyli,jeśli
moglioglądaćświątynięipotylulatachpamiętać,napewnozłożysztęsumę
stuszesnastulat.itaodpowiedźosądzonabędziejakomniejniedorzeczna,
jeżeli trzydzieści lat cyrusa nie od zdobycia Babilonu, lecz pokonania
astiagesabędzieliczone.WtedybowiemdopierootrzymałkrólestwoPersów
iMedów.

następnieuważam,iżtotakżeodpowiedziećnależy,żecoczytasięoMar-
docheuszu,iżbyłztejliczbyjeńców,którychuprowadziłnabuchodonozor
zJechoniaszem,królemJudy,nienależytakbrać,jakbyonsambyłwtedymię-
dzyjeńcówpoliczony,leczjakożeznichjestiodnichpochodzi.TozaśPismo
ŚwięteumieściłowpochwaleMardocheusza,żeniebyłodtychrodziców,
którzy sprzeciwiali się prorokom, lecz od tych, którzy byli Jeremiaszowi
posłuszni.Towyjaśnienietegourywkawynikaz1ezd2,(1-64),gdziewyli-
czenisąci,którzypowstalizniewoli,którąuprowadziłnabuchodonozoripo-
wrócilidoJudei,chociażniektórzyznichnieprzybylidoBabilonii,leczich
ojcowie.WiadomobowiemzMt1,12-13,żezorobabelzrodzonyzostałwBa-
bilonii.lecziwtrzeciejKsiędzeezdrasza,rozdzialepiątym,takczytasz:
Są zaś ci, któ rzy po wsta li z Ju dei itd.ŻadnejwięcsiłyniezadajemyPismu,
jeśliwyjaśniamy,żeMardocheuszzostałuprowadzonyzJerozolimy,ponie-
ważuprowadzonyzostałjegoojciec.

ajeżeliktośnadalspierasię,żetopojmowaniejestsiłowe,itakteżodpo-
wiedziećmożemy.Tenaswerus,októrymwKsiędzeesteryciąglesąwzmian-
ki,byłmożeastiagesem,ojcemDariuszaMeda.JegobowiemDaniel9,1
nazywaaswerem.albomożecyaxarasem,jegoojcem,októrymherodot
przekazuje,żepierwszypodzieliłludyazjinaprowincje.Powiadateż,iżgdy
byłopanowanypotężnymgniewem,byłbardzookrutny.Towszystkoświet-
niezgadzasięzaswerem,którywKsiędzeesteryzostałtymisamymibarwa-
miodmalowany.iniemaznaczenia,czyci,czyinnikrólowieMedów,przed
cyrusemazjirozkazywali.Wiemybowiem,żeKtezjaszGnidiuszuDiodora,
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w księdze trzeciej, przytoczył innych niż pisał herodot. lecz za hero-
[601] dotemidzieeuzebiusz.Dochodzidotego,żeaswerusnigdyniejestna-
zywanykrólemBabilonu,leczPersóworazMedów.Przedcyrusemzaśiwu-
jemDariuszem,królestwoMedówiPersówbyłojedno:Babilonowirozkazy-
wałwłasnykról, jakpiszeherodotwksiędzepierwszej. (hieronim idzie
zapoglądemogólnymitwierdzi,żeówaswerusprzezGrekówzwanybył
artakserkses,leczaniastiages,anicyaxarasniebyliartakserkseswołani).

Dochodziteż,żeztymwyjaśnieniemwszystkosięzgadzainicniedorzecz-
negozniegosięniewynurza.ŻebowiemMardocheusznajpierwuprowadzo-
ny został doBabilonii, potem ukazuje sięw Suzie, niema sprzeczności.
Wiadomobowiem,żemogłosięzdarzyć,iżBabilończycyniektórychspośród
jeńcówsprzedaliPersomiMedom;niechpominęinnepowody,którychwtej
sprawiemogłobyćwiele.Wiadomozaiste,żeDanielnajpierwzostałuprowa-
dzonydoBabilonu,ażepotemznalazłsięwSuzieczytamyDn8,1-2.(opo-
wiadająhebrajczycy,jakoznajmiahieronimIn Za cha riae de ci mum ca put, 
żepojmanyludŻydówuprowadzonyzostałnietylkodoMedówiPersów,lecz
równieżnadBosforidokrainypółnocnej).

(rozumowanieeuzebiusza).imbardziejtonaciskaprzeciwników,żejeśli
wczasieDariuszahystaspesa,alboartakserksesalongimanazdarzyłosię,co
opowiadahistoriaestery,wżadensposóbezdraszinehemiasztegobynie
pominęli.BoodnieśćtodoczasówartakserksesaMemnona,jeżeliMardoche-
uszzostałuprowadzonyzJechoniaszem,jestjaknajbardziejpodobnedosnu.

nieumykami,żePliniuszpisze,iżSuza,kiedyśkrólewskiemiastoMedów
iPersów,wktórymaswerusurządziłtęucztę,założonezostałoprzezDariu-
szahystaspesa.Gdybytarzeczbyłaprawdziwa,tozdanieoastiagesiealbo
cyaxarasieniemożebyćprawdziwe.leczpowagaPliniuszazmusićnasnie
może.owieleprawdopodobniejpiszeStrabonwpiętnastejksiędze,żeSuza
jestbudowląTytona,ojcaMemnona.aherodotwpiątejksiędzepowiada,że
zwyklebyłanazywanamiastemMemnona.nieartakserksesaMemnona,lecz
owego najznakomitszegomłodzieńca, który z Syrii przybył Priamowi na
pomoc,któryteżwSuziewybudowałkrólewskizamek,odniegoMemnonią
zwany,jaknapisałDiodorwksiędzetrzeciej.

ŻezaśSuzazałożonazostałaprzedcyrusem,najpewniejszympisarzemjest
Daniel.rzecze:Ro ku trze cie go kró le stwa Bal ta za ra, ... gdym był na zam ku
Su za itd.(Dn8,1).hieronimprawdziwiezaistewyjaśnia,żetomiastobyło
metropoliąkrainyelamitów,leczbłędniesądzi,iżDanielwybudowałwnim
wieżę.Józefmianowiciewostatnimrozdzialeksięgidziesiątejmówi,żeDaniel
wybudowałtęwieżęwekbataniewMedii.WSuziezaś,znakomitymmieście
Persji to[602] widział,coopowiedzianejestwDn8,1-27.chociażSuza
właściwieniejestmiastemaniPersji,aniMedii,leczSuzji,sąsiadującejzPer-
samiiMedami,(Ptolemeusz,księgaszósta,rozdziały:2,3i4).Graniczyłaona
nietylkoztymidwiemaprowincjami,lecztakżezBabilonem,położonawpo-
środkutychtrzechkrain,dlategokrólowieMedówiPersówwniejumieścili
stolicępaństwa.coStrabotwierdzi,żeuczyniłcyrus,mywierzymy,żezro-
bilitoinni,nawetwcześniejsi.JeżeliSuzabyłastolicąkrólestwaaswerusa,
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jakmówisięwest1,1-2,niebyłazaśSuzastolicąkrólestwaalboDariusza
hystaspesa, albo longimana, albo drugiegoartakserksesa przydomkiem
Memnona,leczalboTytona,alboinnegokróla,którypierwszySuzęwywyż-
szył i stądwziął źródłowładania, z pewnością nie jest niedorzecznością
myśleć,iżaswerus,mążestery,jestastiagesemlubcyaxarasem,jegoojcem.
Jeden i drugi bowiem rozkazywał Medom i Persom, jak pisze herodot
wksiędzepierwszej.

Pozostajebyśmytojeszczewyłożyli, jakmogłobysięstać,bysiedem-
dziesiątlat,któreprzepowiedziałJeremiasz,Józefmówił,żedopełniłosię
wpierwszymrokucyrusa,skoroonsamwielewięcejnaliczyłwpanowaniu
nabuchodonozora i jegopotomnych.leczksięgi Józefamająniezliczone
błędywliczbach.Tychbłędówniechcęiniemuszęprzypisywaćmężowi
bardzostarannemuipoważnemu.Trzebawierzyć,żezaistniałyzwinyprze-
pisywaczy,iżwpanowaniuneglizarazamiast20wstawiono40,wBaltazara
zaśzamiast7wstawiono17.Jeślibowiemtedwieliczbypoprawisz,powsta-
niesiedemdziesiątlat,któreJózefpisze,żeupłynęłyodspustoszeniadopierw-
szegorokucyrusa.Sumasiedemdziesięciulattakjednakpowstanie,jeślipo
spustoszeniutylko25przyznasznabuchodonozorowi,ponieważdwudziesty
szóstyzostałzaczęty,aniedokończony,jeśliteżwykluczyszostatniBaltaza-
ra,ponieważnajegopoczątkuBabilonwszedłdopaństwacyrusa.ajeśliBal-
tazarowidałpięćlat,leczzbłędupisarzypodstawionychzostałosiedemnaście,
wtedyzbierasięsiedemdziesiątlat,inietrzebawykluczaćtychniepełnych.

leczwrozwijaniutychdrobiazgówjasobiesamemuniepodobamsię.ale
ciekawymtychrzeczynależałorazuczynićzadość.i tenwęzełGordyjski
trzebabyło,chociażzwielkimmozołem,atakżewielusłowami,jasnoiwy-
raźnierozwiązać.

[603]Dziesiąteuzasadnieniejestwprawdziełatwe,leczdlapoznaniaPisma
Świętegokoniecznedowyjaśnienia.Bonietylkohieronim,lecztakżeaggeusz
1,1-14pisze,żewdrugimrokuDariuszapodwalinyświątynizostałypołożone.
ato,cozkomentarzydoDanielazarzuciliśmyniemazgołażadnejwątpliwo-
ści.Ponieważsamhieronim,In Isa iae ca put 44, wyjaśniaswesłowa,mówiąc:
Za ży cia Cy ru sa rzu co ne zo sta ły pod wa li ny świą ty ni. Po tem za Da riu sza, 
w je go dru gim ro ku, za czę to bu do wać świą ty nię. Towięcnajłatwiejsze.

Trudniejszeto,cohieronim,anawetsamaggeusz2,19mówiwtesłowa:
Po łó żcie ser ca wa sze od te go dnia i na po tem, od dwu dzie ste go czwar te go 
dnia mie sią ca dzie wią te go, od dnia, któ re go za ło żo no fun da men ty ko ścio ła
Pań skie go, itd.ahieronim:Od dnia dwu dzie ste go mie sią ca dzie wią te go, 
w któ rym fun da men ty ko ścio ła za ło żo no itd.MówizaśProrokbezwątpienia
o dziewiątymmiesiącu drugiego roku zaDariusza. (hieronim: In Ag ga ei 
se cun dum ca put).

natouzasadnienierozmaiciezaistewieluodpowiedziało.Mikołajzliry
myśli,żewtymmianowiciemiejscufundamentaminazwanazostałaniższa
częśćbudowli,którapozostałedźwigainiesie,chociażniejestnajniższa,lecz
fundamentynanajniższychpołożone.Bedawierzy,itojestbardziejprzyjęte,
że za życia cyrusa założone zostały fundamenty świątyni wewnętrznej,
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natomiastdziedzińcazewnętrznego,krużgankówiskarbcawdrugimroku
Dariusza.(zawartewGlos sa or di na ria, rozdział2).Torównieżmożnapowie-
dzieć,żezacyrusafundamentyzaczętoiuformowano,zaDariuszawykona-
noidopełniono.(1ezd6,13-15).Dodaj,żeodcyrusadoDariusza,wupływie
czterdziestulat,fundamentyiprzezkrzywdęczasówidziałanienieprzyjaciół,
zostałypodpewnymwzględemnadniszczoneiosłabione,leczzaDariusza
naprawione iwzmocnione. Stąd i Józef,w przekładzierufina (księga 1,
rozdział4)napisał,żebudowanonafundamentachnaprawionychzaDariusza.

oraz,bymrzekłtakjakmyślę,aggeuszniewydajemisiętwierdzić,że
wdrugimrokuDariuszafundamentyzostałyzałożone.leczProroktęma
myśl:Po łó żcie ser ca wa sze od te go dnia i po tem, od dwu dzie ste go czwar te go
dnia mie sią ca dzie wią te go, od dnia, któ re go za ło żo no fun da men ty ko ścio ła
Pań skie go (ag2,19),aznajdziecie,żeodrozpoczęciamejświątyni,zagrody
waszenieprzyniosłyżadnychwiększychplonów.Mianowiciebowiemgar-
dzącymreligiąiczciąBożą,nicjeszczepomyślnieniewyszło.lecz: Od dnia
te go bło go sła wił bę dę (ag2,20) itd.itoznaczenie[604] trochęwcześniejzo-
stałorozwiniętewtesłowa:A tak po łó żcie ser ca wa sze od dnia te go i wy żej,
pó ki nie po ło żo no ka mie nia na ka mień w ko ście le Pań skim (ag2,16)itd.Jakby
odtegoczasukiedynajpierwnarozkazcyrusaprzyszlizBabilonu,złorze-
czyłichplonom,iziemianiczegoimszczęśliwieniewydawała,ponieważza-
przestalidziełaBożegoiwznoszeniaświątyni.leczodziesiątymuzasadnieniu
dosyć.

Wjedenastymniejestłatwoustalić,ktobyłtymartakserksesem,który
zcyrusem iDariuszemkazałbudowaćświątynię.rabbiSamuelwierzył,
żebyłtotensamDariuszartakserkses.niebyłotobowiemimięwłasne,lecz
przydomekwszystkichkrólówPerskich.Więcnienarozkaztrzechświątynia
byłabudowana,leczdwóch:cyrusaiDariuszaartakserksesa.

Poglądowitemubardzosprzeciwiasiępołączenie,którewiążeimięDariu-
szazartakserksesem,nietylkowodpisieŁacińskim,lecztakżeGreckimihe-
brajskim.niewłaściwezaistesąsposobymówienia:Juliuszicezar,Marek
iTuliusz,chenkresifaraon.Temupoglądowiopierasięrównieżto,żenatej
samejzasadziemianoartakserksesapowinnobyćdodanecyrusowi,który
zaistebyłnajznakomitszymkrólemPersów.itenżerabbiprzezartakserkse-
sa,októrymmowajestwczwartymrozdziale,prawdziwie,jakmyślę,nie
Kambyzesa,leczcyrusapojmował.(Niech bę dzie wia do mo kró lo wi, powiada,
iż Ży dzi, któ rzy wy szli od cie bie do nas, itd.[1ezd4,12].Docyrusawięconi
pisali,przezktóregoŻydzizostalizwolnienidoJudei.Józefiinnipojmowali
przezeńKambyzesa).DlaczegowięcPismoprzydomekobukrólomwspólny
jednemubydodało,adrugiemuzabrało?Tenwreszciepoglądtoczynimniej
prawdopodobnym, że jeśli artakserkses byłby przydomkiem wszystkich
Królów Perskich, byłoby niedorzeczne, co napisane jest w 1 ezd 7,1:
Za kró le stwa Ar tak serk se sa, kró la Per skie go, Ez drasz... itd.nikogobowiem
szczególniebyniepojmowano,niebardziejpewnie,niżgdybypowiedział
tylkokró la Per skie go, bezwyrazuAr tak serk ses. leczotympoglądziedość.
idźmydopozostałych.
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JózefdalejuMikołajazlirytegoKserksesawyjaśniajakosynaDariusza.
W jedenastej bowiem księdze An ti qu ita tes Iu da icae, rozdział 5, pisze,
żeKserkses,synDariusza,byłdziedzicemtaksamoojcowskiejpobożności
jakkrólestwa.iniczegozpostanowieńojcacodoczciBożejniezmienił,
leczŻydówotaczałnajwyższążyczliwością.Dodaje też, iżza jegozaiste
czasuezdraszsrebrem,złotemidrogiminaczyniami,którezcałejKrainy
[605] Babilońskiejprzywiózł,ozdobiłświątynięipowiększyłcześćBoga.
nehemiaszzaśzazgodątegosamegokróla,nietylkomiastoimuryodbudo-
wał,leczitouzupełnił,czegobrakowałodoutrzymaniaświątyni.

lecztenpoglądmadwakamyki.Pierwszyjest,żetemukrólowiprzyznaje
trzydzieściosiemlatpanowania.Wtejsprawiepotykasięzwszelkimiwylicze-
niamiKronikarzy,którzyKserksesowi,synowiDariuszatylkodwadzieścia lat
panowaniaprzydzielają.Drugikamykjesttegorodzaju:powiedzianow1ezd6,14-
15, żeŻydzizbudowaliiwznieśliiwykończylidomBożynarozkazcyrusa,
Dariuszaiartakserksesa,leczjednakwykończyliwszóstymrokuDariusza.
Trzebawięc,bytenartakserkses,kimkolwiekostateczniebył,istniałprzed
szóstymrokiemDariusza.WreszciejakimsposobemażdoszóstegorokuDa-
riuszaŻydzibudowaliiwykańczaliświątynię,zażyciacyrusa,Dariuszaiar-
takserksesa?awięcpodimieniemartakserksesaniepojmujesięKserksesa,
synaDariusza.Tensampowódtychtakżenęka,którzynatomiejsceprzyjmu-
jąartakserksesalongimana,synaKserksesa,zaktóregodni,jakpiszeeuze-
biusz,ezdraszinehemiaszuzupełnilito,czegomiastuimurombrakowało.

leczitozaisteniejestprawdą,comówiąniektórzy,iżwtymmiejscutrzeba
przyjąć Dariusza Meda, bo Dariusza hystaspesa biorą zaartakserksesa.
najpierwbowiemnigdzie,aniwPiśmieŚwiętym,aniujakiegośuznanego
autorahistoriinieczytasię,żeDariuszMedbudowęświątynialbowsparł,albo
nakazał.SambowiemDanielrobiwzmiankęotymDariuszu,aleczegośtakie-
gomunieprzyznał.(Glos sa in ter li ne aris doDn9mówi,leczniedowodzi,że
Dariuszrozwiązałpierwszyniewolęizraela).następnie,gdybytenDariuszbył
wujemcyrusa,jakwiększościsięzdało,owielestarszy,jakwidzisięwszyst-
kim,PismoŚwiętewbrewzwyczajowiwszystkichinnychniewymieniłoby
cyrusawcześniej,niżDariusza.Powiada:Za roz ka za niem Cy ru sa i Da riu sza
i Ar tak serk se sa (1ezd6,14). Tasamazasadawzbrania,byDariuszMedprzez
mianoartakserksesbyłtupojmowany.MimożeSiedemdziesięciutłumaczy
siódmegorozdziałuDaniela,zamiastDariuszprzełożyłotuartakserkses,jak
wspomniałnaszhieronim.(Metastenesanniuszatenporządekodwraca).

Pozatymżadnahistoria,aniludzka,aniBoska,Dariuszahystaspesanie
nazwałaartakserksesem.niemawięcżadnegopowodu,dlaczegobyśmywtym
miejscuDariuszahystaspesapodimieniemartakserksesapoj- [606] mowali.
zwłaszcza,żewcałejtejksiędzepodimieniemDariusznigdyinnyniebył
pojmowany,niżsynhystaspesa.PocozaśPismoigrałobyznamidwuznacz-
nościąimienia,gdybywtymsamymurywkumowyrozciągałoimięDariusza
narozmaiteznaczenia.Powiada:Bu do wa li ... za roz ka za niem Cy ru sa i Da riu -
sza i Ar tak serk se sa ... I wy koń czy li ten dom Bo ży do trze cie go dnia mie sią ca
Adar, ten jest rok szó sty kró le stwa Da riu sza kró la (1ezd6,14-15).
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Ukazująmisiędwiedrogirozwinięciategozagadnienia.Jednąjest,byśmy
bronilitego,coobecniejestzwalczane.Trzebatuprzyjąćartakserksesalon-
gimana,którytegoimieniapierwszyznajdujesięwhistoriachświeckich.Takie
samobyłozdanieBedy.Pismozaśmówizwyprzedzeniem,cozresztączęsto
święcipisarzeczynili.Bonietrzebawierzyć,żeoniwszyscytrzejzbudo-
waliiwykończyliświątynięażdoszóstegorokuDariusza.leczcitrzejwpraw-
dzie dokonali dzieła, bo Żydom wiadomo, iż oni sprzyjali wykonaniu
iwykończeniudzieła,leczbudowanoiwjakiejśczęściwykończonoażdo
szóstegorokuDariusza,narozkazcyrusaiDariusza.chociażwtymroku
świątynianiebyławykończonapodkażdymwzględem.Ponieważ,jakmówi
Józef,ezdraszinehemiaszzaartakserksesa,potemdopełnilibudowę,wystrój
ikultświątyni.

TymtylkopoglądnaszróżnisięodpogląduJózefa,żeto,cowPiśmiepo-
wiedzianejest,iżzdziałaliezdraszoraznehemiasz,ontwierdzi,żeuczynione
zostałozapanowaniaKserksesa,synaDariusza,myspieramysię,żenarozkaz
longimana.Tozaśbezsporniejestprawdziwe,żecyrusiDariusziartakserk-
ses,ten,któremunehemiasziezdraszspodobalisię,świątynięzbudowali,
wykończyliiozdobili.

Drugimsposobemusunięciategokamykajest,jeślipowiemy,żetedwa
wyrazy: i Ar tak serk se sa, dodanezostałyprzezjakiegośhebrajczykanajpierw
namarginesie,apotemwłączonedotekstu,jakzwykłosięzdarzać.inieskąd-
inąd,niżztejżeksięgiprzykładutegobłędutrzebaszukać.Wrozdzialebowiem
czwartymprzekładŁacińskima:A za kró le stwa Aswe ra, on jest Ar tak serk se -
sem (1ezd4,6) itd.,gdzietetrzywyrazy: on jest Ar tak serk se sem, niesączęścią
Pisma,leczprzeztłumacza,niewiemktórego,byćmożenamarginesieumiesz-
czone,błędempisarzydo[607] tekstunaszegozostaływtrącone,chociażani
whebrajskichodpisach,aniwGreckichsiedemdziesięciutłumaczyichnie
ma, jak teżprzednamiwspomniałMikołaj zliry.Ten samrównieżbłąd
zdarzyłsięwŁacińskichodpisach2Krl8,8gdziesłów:z któ rej zro bił Solomon
wszyst kie na czy nia mie dzia ne w świą ty ni i mo rze mie dzia ne i słu py i oł tarz,
niemająaniodpisyhebrajskie,aniGreckiprzekładsiedemdziesięciu itd.
PonieważzaśtenbłądwślizgnąłsiędoprzekładuŁacińskiego,tosamomogło
sięzdarzyć,iżwślizgnąłsięrównieżdoodpisówhebrajskich.

otejsprawieiwksiędzedrugiejwielemówiliśmyizarazstosowniedla
wyjaśnienianastępnegouzasadnieniacośroztrząśniemy.Toterazmówię,że
niekierowanylekkimprzypuszczeniemtakmyślałemobłędzietegourywka.
MianowicieJózefwjedenastejksiędzeIu da ica rum an ti qu ita tum, rozdział4,
omawiająctenurywekezdrasza,powiadatak:Wiel ki mi wy sił ka mi wszyst kich
po stę po wa ła bu do wa świą ty ni we dług roz ka zów Cy ru sa i Da riu sza, w cza sie
gdy pro ro ko wa li Ag ge usz i Za cha riasz; ukoń czo na zo sta ła w cią gu sied mio -
lecia. awpiętnastejksiędze,rozdziałostatni,niekogoinnegoherodczyni
sprawcąświątyni,próczcyrusaiDariusza.awięcniebyłoinnegotrzeciego
wprawdziwychodpisachhebrajskich.aletodotąd.odpierajmypozostałe.

Dwunasteuzasadnieniejestdotegostopniatrudneiciemne,żealbowżaden
sposób,alboowieletrudniejmożebyćodparte.Bomianowiciewhistorii

KsięgaXi462



zarównoświętejjakświatowejliczbytakczęstoskażonesąbłędamiprzepi-
sywaczy,żektochceprzywołaćjedoprawdziwejrachuby,niepowiem,że
obracasięwmiejscachtrudnychikamienistych,leczkoniecznejest,bywszedł
wlabiryntzagadnieńniedowyjaśnienia,skądniemógłbywyjść,nawetgdyby
miałnićTezeusza.

Tegorodzajuzaśbłędywyjawiaćwhistoriachludzkich,byłobyzbędne,
bobardzowielespotykasięnakażdymkroku.Whistoriachświętychtrochę
jakichśwspomnę,którejednakwystarczą,bywszyscypojęli,jakgładkoiła-
two jest przepisywaczomnawetwPiśmie Świętym liczbę zamiast liczby
podstawić.

Dalejwięcprzedłóżmypierwszyprzykładtejrzeczyz2Krn15,19gdzie
czytamytak:A nie by ło woj ny aż do trzy dzie ste go i pią te go ro ku kró le stwa
Asy. izaraznapoczątkurozdziałuszesnastego:A ro ku trzy dzie ste go szó ste go
kró le stwa je go przy cią gnął Ba asa (2Krn16,1)itd.Wobutychmiejscachza-
miast[608] trzydziestegotrzebaczytaćdwudziestego.BoBaasazacząłpano-
waćtrzeciegorokukrólaasy,ipanowałtylkodwadzieściaczterylata,jak
mowaw3Krl15,33awięcniedożyłdotrzydziestegoszóstegorokukróla
asy.Towidocznejesttakżez3Krl16,1i10:Ro ku dwu dzie ste go szó ste go Asy,
kró la Judz kie go, po czął kró lo wać Ela, syn Ba asy nad Izra elem itd.apotem:
ro ku dwu dzie ste go siód me go Asy ... po czął kró lo wać ... Zam ri, którymiano-
wiciezabiłelę.BłądtenspostrzegłJanluciduswdrugiejksiędzeTem po ra,
(rozdział9).Żebyzaśktośnieznającysięnieobróciłbłędu tegourywka
naszkodęprzekładuŁacińskiego,niechwie,żerównieskażonesąodpisy
Greckieihebrajskie.

zdarzyłosiętotakżew2Krn36,9gdziewszystkieodpisy,któremogłem
zobaczyć,zgadzająsięnatesłowa:Osiem lat miał Jo achin, gdy po czął kró lo -
wać, a trzy mie sią ce i dzie sięć dni kró lo wał w Je ru za lem i czy nił zło przed
oczy ma Pań ski mi. Wtymmiejscuzamiastosiem na ście niedouczonyalbonie-
dbałyprzepisywaczpodstawiłosiem. Takbowiemprawdziwieczytaszw4Krl
24,8Osiem na ście lat by ło Jo achi no wi, gdy po czął kró lo wać itd.inaczejjakim
sposobem: czy nił zło przed oczy ma Pań ski mi? Jakimsposobemwyszedłdo
królaBabilonu,aponieważznaturybyłdobry,poddałsiędobrowolnie,by
miastoniebyłonarażone?(4Krl24,12;Józef,dziesiątaksięgaAn ti qu ita tes,
rozdział9).atentakżebłądzauważyłpierwszyKajetan.niechcębowiem
niczegoujmowaćpracylubzdolnościominnych.

alejatakżeniekiedyprzypuszczalniewiedzionyjestemdopodejrzenia,
iżświęcipisarzewniektórychmiejscachinnepodaliliczby,niżobecniesię
znajdują.Jakoprzykładprzytoczmycoś,gdzieukażesięuzasadnienietego
przypuszczenia.1Krl13,1napisano:Sy nem jed ne go ro ku był Saul, gdy począł
kró lo wać. askoro jednorocznego synapojmuje się jakoniewinne roczne
dziecko,którenieumieodróżnićrękiprawejodlewejrozumiesię,dlaczego
przyjmiemyto:Dwa dzie ścia je den lat miał Se de cjasz, gdy po czął kró lo wać
(Jr52,1)?cóż,gdybytutakżetaliczbadwadzieściabłędemprzepisywaczy
zostałapominięta?czyniewydajecisię,żegdybyoniprzezbeztroskęiza-
niedbanietakzrobili,dalibymiejscebłędymwyjaśnieniomiwykładom?na
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[609] odwrótpytam,jaktozabrzmi:Sy nem trzy dzie stu lat był Da wid, gdy po -
czął kró lo wać, a czter dzie ści lat kró lo wał (2Krl5,4),jeśliprzetłumaczymy,
żebyłniewinnymdzieckiemjednorocznym?

Wpodobnymwięcsposobiemówienia,podobnedokonujesiętłumaczenie.
leczpodobnebyćniemoże,jeślipowiesię,żeSaulbyłsynemjednorocznym.
Dlategoprawdopodobnejest,żeautorKsięgiKrólewskiejnapisał,iżbyłon
synemdwudziestoijednoletnim,leczprzezbłądprzepisywaczywiększaliczba
wodpisachhebrajskichzostałaopuszczona.BłądtennastępniedoGreckich
iŁacińskichodpisówprzelalialbojacyśinnipisarze,albonawettłumacze.
Tosamozdarzyłosięwksiędze2Krn,rozdziałach15,16i36,jakwykaza-
liśmyniecowyżej.

aponieważniemamzamiaruroztrząsaniaposzczególnychurywków,jeden
tylkodorzucęzpoglądurabana,bywreszciewszystko,cojestwłaściwetemu
uzasadnieniu,zostałozałatwione.PrzekładWulgatyJr52,28-30brzmitak:Ten
jest lud, któ ry prze niósł Na bu cho do no zor ro ku siód me go: Ży dów trzy ty sią ce
dwu stu i trzech. Ro ku osiem na ste go Na bu cho do no zo ra z Je ru za lem dusz osiem -
set trzy dzie ści dwie. Ro ku dwu dzie ste go trze cie go Na bu cho do no zo ra za pro -
wa dził Na bu zar dan het man dusz ży dow skich sie dem set czter dzie ści pięć. A tak
wszyst kich dusz czte ry ty sią ce sześć set. (JózefflawiuszwksiędzeCon tra
Appio nem Ale xan dri num przytacza zBeroza,żenabuchodonozorpierwszego
rokuswegopanowaniajakichśjeńcówspośródŻydówuprowadziłdoBabilo-
nu.)ztegourywkaniecotrudneibardzomrocznewynurzająsięzagadnienia,
niektóreznichporuszyłMikołajzliry,leczjakdobrzeodpowiedział,sąd
niechbędzieinnych.

rabanIn Hie re miam pisze,żeŻydziprzeznabuchodonozorabylibranido
niewolitrzykrotnie.Prorokmyślituoliczbietychtrzechuprowadzeń.Pierw-
szebyło,gdynabuchodonozorJoakima,synaJozjasza,zakutegowłańcuchy
uprowadziłdoBabilonu(2Krn36,6).Boniejestprawdopodobne,żezJoaki-
memnieuprowadziłdoBabilonutakżewieluinnych.BoiDn1,1-4dośćja-
snymisłowamioznajmia,żeniektórzyzostaliuprowadzenizJudeidoBabilonu
trzeciegorokuJoakima.leczKajetan(In 36 ca put se cun di li bri Pa ra li po me -
non) przeczy,żeJoakimprzybyłdochaldei.Wprawdzierozsądnieprzeczy,
lecznasłabejpodstawie.Powiada:Jo akim za bi ty zo stał w Ju dei i po grze bem
osła po grze ba ny zo stał i wy rzu co ny za bra my Je ru za lem, zgod nie z prze po -
wied nią Je re mia sza (Jr 22,19).cóżwtedy? Jakby zaistew żaden sposób
niemogłosięstać,żenajpierwuprowadzonydoBabilonu,potemodesłanyzo-
stałdoJerozolimy,gdzie,gdyżzłamałwiarędanąkrólowiBabilońskiemu,
[610] niesławnązginąłśmiercią.nieprzeczmywięc,żeJoakimzostałupro-
wadzonydoBabilonuzwielomainnymi.Tobowiemnietylkosamraban,
leczBoskietakżePismaprzekazują(2Krn36,5-8).

DrugąniewolęrabanumieszczawuprowadzeniuJechoniasza,któreznaj-
dujesięwyraźniew4Krl24,1-4.Trzeciawyrażonazostałarównieżwtejsamej
księdze4Krl25,8-21,gdynabuzardanspustoszyłświątynięimiasto.

Trzechwięctychniewoli,jakuważaraban,Jeremiasztuwypisujezosobna
liczbę.Jeślitozdaniejestprawdziwe,trzyliczbynależyzmienić:abyzamiast
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siódmegorokuwpierwszejniewolipisanopierwszego.zaszłaonabowiem
wpierwszymrokunabuchodonozora,którytenżesambyłtrzeciJoakima,jak
mówiliśmyniecowyżej.Wdrugiejzaśniewolizamiastosiemnastegotrzeba
napisaćósmego.Wiadomobowiem,żeJechoniaszuprowadzonyzostałdo
Babilonuwósmymrokunabuchodonozora(4Krl24,12).azamiastdwudzie-
stegotrzeciegowostatniejniewolitrzebaczytaćdziewiętnastego.albowiem
jaknapisanow4Krl25,8atakżeJr52,30Sedecjaszwdziewiętnastymroku
nabuchodonozorauprowadzonyzostałdochaldei.Poglądowitemuniesprze-
ciwiasię,żew4Krl24,14powiedziano,iżdziesięćtysięcyzostałouprowa-
dzonychzJechoniaszem.PonieważJeremiasznieliczymieszanejrzeszy,albo
jakichkolwiekżołnierzy,leczksiążętaJudyitych,którzybyliustanowieni
wjakiejśgodności,jakzwracauwagęJózefwdziesiątejksiędzeIu da icae anti -
qu ita tes, rozdział8.alboteżJeremiaszliczytutych,którzywtychKsięgach
Królewskichniebyliliczeni.liczbępowiempierwszejiostatniejniewoliautor
KsięgiKrólewskiejcałkowiciepominął.Wdrugiejzaśwprawdziezamieścił
większą,tojestdziesięćtysięcy,apominąłmniejszą,którątuuzupełniaJere-
miasz,czyliosiemsetdwiedusze.

PojmująctoJózefobieliczbyobejmujewdziesiątejksiędzeAn ti qu ita tes
Iu da icae, rozdział9itwierdzi,żetych,którzyuprowadzenizostalizJecho-
niaszem,byłodziesięćtysięcyiwięcejosiemsettrzydzieścidwoje.chociaż
pierwsząniewolęodnosidotegoroku,wktórymkrólBabilońskizabiłJoakima
ikazałniepogrzebanegoporzucićpozamurami.Wtedybowiempisze(księga
dziesiąta,rozdział8),żetrzytysiąceŻydówzostałowniewolęuprowadzo-
nych doBabilonu.rok ten bezwątpienia był siódmynabuchodonozora.
WósmymbowiemJechoniasz[611] zamiastojcazostałustanowiony4Krl
24,12,cojeśliprzyjmujemy,liczbapierwszejniewoliuJeremiaszabezżadnej
poprawkiprawidłowosięzgadza.

Wiemzaś,żecałyurywekJeremiaszamożnawybronićodpiętnabłędu,jeśli
powiemy,żedruganiewolabyłaosiemnastegorokunabuchodonozora,mia-
nowiciewliczonychpełnychlatach.Takjakipierwszapowinnawtymrozu-
mieniubyćprzypisanadorokusiódmego.inaczej,jeślibyłabymowaolatach
niepełnych:pierwszaniewolabyławrokuósmym,drugawdziewiętnastym
nabuchodonozora.atrzeciabyłarokudwudziestegotrzeciego,skoropiątego
rokupospustoszeniuJerozolimskim,którybyłdwudziestytrzecipanowania
nabuchodonozora,najechałoncelesyrię,podbiłamonitówiMoabitów,egip-
cjanujarzmił,aznalezionychtamŻydówuprowadziłzniewolonychdoBabi-
lonu jak pisze Józef flawiuszwdziesiątej księdzeAn ti qu ita tes Iu da icae,
rozdział11.

leczponieważJeremiaszzdajesięliczyćnietych,którzyzegiptu,lecz
którzyzJudeizostaliuprowadzeni;ponieważwydajesięomawiaćznowute
niewole,którewynikajązeświętychhistorii;ponieważwreszcietęniewolę,
którapodwodząnabuzardanabyłanajbardziejzewszystkichsławna,najbar-
dziejpożaremświątyniorazmiastauświetniona,wydajesiętrzeciemumiej-
scuprzypisywać,abyzeńpowrócił,skądtrochęwcześniejwyszedł,byliczbę
latwdrugiejitrzeciejniewolinawzórczwartejKsięgiKrólewskiejusiłował
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przywrócić, jabymgozbytnionieodpierał.Bo jeśliwpierwszejniewoli
chciałbyśiśćzaJózefemjakrabanem,niebędęzaisteganił.

Jazaś,bymszczerzemówił,nigdysięsobiemniejniepodobałem,niżwtej
dygresji,chociażzdarzyłomisiętobardziejzchęciwyjaśnieniabardzotrud-
negouzasadnienia,niżzjakiejśinnejmojejwiny;którychcącpouczyć,że
zagadnienialiczbśliskiesąitrudne,bobłądwliczbachjestłatwyiśliski,
niemalzupełnieosobiezapomniałem;jakbynagłymporuszeniempodnieco-
nyzrobiłemto,czegonieuczyniłbympozastanowieniu,pracądotegousta-
nowioną:bymotychrzeczach,któresąnajwyższegoznaczenia,rozprawiał
odpierającuzasadnienia.

leczjednakspadłotonamniewporę,ponieważcałatrudnośćdwunastego
uzasadnieniależywtejliczbielat,któraprzepisanajest3Krl6,1odwyjścia
synówizraelazegiptudoświątynizaczętejprzezSalomona. Jestzaśwe
wszystkichodpisachGreckich,Łacińskich[612] ihebrajskichtasamazgoła
liczbalatczterystuosiemdziesięciu.Żetaliczbabłędemprzepisywaczyzostała
zmienionawzględemprawdziwej,możeszprzekonywaćtymiuzasadnieniami.

Pierwsze,żeJózefflawiuszwósmejksiędzeIu da icae an ti qu ita tes, roz-
dział3,pisze,iżSalomonrozpocząłbudowęświątynipięćsetdziewięćdzie-
siątdwalatapowyjściuizraelitówzegiptu,tysiączaśdwadzieścialatpo
wyjeździeabrahamazMezopotamiidokrajuKananejskiego.(TakGebenius
izaisteprawdziwieprzełożył.liczbabowiem502,którajestwprzekładzie
rufina,przytoczonazostałaprzezbłądprzepisywaczy.chybażeJózefwal-
czyłsamzesobąwjedenastejksiędze,rozdział4.StądwynikabłądSabellika
wdziewiątejksiędzepierwszejEne ady, gdzieidączarozpowszechnionymbłę-
demtwierdzi,iżrokrozpoczęciaświątynibyłpięćsetdrugiodtego,wktórym
synowieizraelawyszlizegiptu).

Jeżelibowiemdoczterystutrzydziestu,którezgodniezKsięgąWyjściaupły-
nęłyodwyjściaabrahamadowyjściaizraelitówzegiptu,dodaszpięćsetdzie-
więćdziesiątodwyjściadorozpoczęciabudowyświątyni,zostanieowasuma
Józefa,lattysiącadwudziestu,anadtoobieliczbybędąsięmiędzysobązgadzały.

następnietenżeJózefwdrugiejksiędzeAn ti qu ita tes Iu da icae, rozdział4,
powiada:Przed Sau lem i Da wi dem rze czą po spo li tą kie ro wa li Sę dzio wie. Ten
stanrzeczypospolitejtrwałwięcejniżpięćsetlat,popanowaniuMojżesza
iJozuego.awięcodwyjściaizraelazegiptudopoczątkuświątyninietylko
480latminęło.

(Mo jżesz 40). PozatymMojżeszrozkazywałczterdzieścilat.Byłbowiem
latosiemdziesięciu,gdywyprowadziłizraela(Wj7,7)astodwudziestegoroku
życiaumarł.(Pwt34,7).

(Bez kró le wie 8). Dodajosiemlatbezkrólewia,wktórychizraelicipośmierci
JozuegosłużylikrólowiMezopotamii(Sdz3,8;JózefwszóstejksiędzeAn ti -
quitates, rozdział5,pisze,żebyłoichosiemnaście.Żeosiemznichbyłosłużby,
przekazałwksiędzesiódmej,rozdział5).

(Oto niel 40). otonielsądziłludczterdzieścilat.(Sdz3,9-11).
(Bez kró le wie 18). Dodajosiemnaścielatbezkrólewia,wktórychsłużyli

królowiMoabitów.(Sdz3,14).
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(Aod 80). aodsądziłludosiemdziesiątlat.(Sdz3,15-30).
(Bez kró le wie 20). Dodajdwadzieścialatbezkrólewia,wktóresłużylikró-

lowichananejskiemu.(Sdz4,2-3).
[613] (Ba rak i De bo ra 40). BarakiDeborasądzililudczterdzieścilat.

(Sdz5,1-32).
(Bez kró le wie 7). DodajsiedemlatbezkrólewiapodMadianitami.(Sdz6,1).
(Ge de on 40). Gedeonsądziłludczterdzieścilat.(Sdz8,28).
(Abi me lech 3). abimelechtrzylata.(Sdz9,22).
(To la 23). Toladwadzieściatrzylata.(Sdz10,1-2).
(Ja ir 22). Jairdwadzieściadwalata.(Sdz10,3).
(Bez kró le wie 18). osiemnaścielatbezkrólewiapodfilistynamiiammoni-

tami.(Sdz10,7-8).
(Je fte 6). Jeftesądziłsześćlat.(Sdz12,7).
(Abe san 7). abesansiedemlat.(Sdz12,8-10).
(Ahia lon 10). ahialondziesięćlat.(Sdz12,11-12).
(Ab don 8). abdonosiemlat.(Sdz12,13-15).
(Bezkrólewie 40). czterdziestoletniebezkrólewiepodfilistynami.(Sdz13,1).
(Sam son 20). Samsondwadzieścialat.(Sdz16,31).
(He li 40). heliczterdzieścilat.(1Krl4,18).
(Saul 40). Saulpanowałczterdzieści.(Dz13,21boJózefflawiuszwksiędze

szóstejAn ti qu ita tes Iu da icae, rozdziałostatni,mówi,żepanowałzażycia
Samuelalatosiemnaście,pośmierciSamueladwadzieścia).

(Da wid 40). Dawidpanowałczterdzieści.(2Krl5,4oraz1Krn3,4).
(Sa lo mon 4). Salomonwczwartymrokuswegopanowaniazacząłbudowę

świątyni.(3Krl6,1).
(574). zsumowanedająliczbępięciusetsiedemdziesięciuczterechlat.Jeżeli

donichdorzuciszlataJozuego,SzamgaraiSamuela,równieżbezkrólewie,
októrymPismomówi,żebyłomiędzySamsonemihelim,większazaiste
sumapowstanie,niżowaJózefa.Więcejprzetoniżczterystaosiemdziesiątlat
upłynęłoodwyjściaizraelazegiptudobudowyświątyni.Błądwięctkwi
wtymmiejscuPismaŚwiętego,astądodpisyhebrajskie,GreckieiŁacińskie
trzebapoprawićdoprawdziwejrachuby.

nadto,jeżeliwszystkieGreckieodpisydająjakąświarę,jakwtegorodza-
juwątpliwychsprawachispornymrachunkuliczbjestsłuszne,Paweł(Dz
13,19-20)poziemiKanaansynomizraela[614] losempodzielonej,czas
SędzióważdoSamuelaczterystupięćdziesięciomalataminiewieleinaczej
określił.odpisybowiemGreckie takmają:καικαθελωνεθνηcεπταενγη
κανααν κατεκληρονομησεναυτοιςτηνγηναυτωνκαιμεταταυταcωςετεσιν
τετρακοσιοις καιπεντηκονταεδωκενκριταςcεωςΣαμουηλτουπροφητου.

coerazmtakprzełożył:awytępiwszysiedemludówwziemiKanaan,
losemprzydzieliłimichziemię.apotemlatokołoczterystapięćdziesiątdał
SędzióważdoSamuelaproroka.WtymsamymznaczeniuprzełożyłPagninus
iwszyscypozostalimłodsitłumacze.BoteGreckieniemogąbyćinaczejoddane.
ajeślidoczterystupięćdziesięciulat,którePawełprzyznajeSędziomodpo-
działuziemidoSamuela,dodamyczterdzieściMojżesza,czterdzieścirównież
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Saula,innychczterdzieścitakżeDawidowi,awreszcieczterySalomonowi,
tęsamązaistesumęwyliczymyztą,którakrótkoprzedtemzpewnychświa-
dectwPismazostaławyliczona,pięciusetsiedemdziesięciuczterechlat,bynowy
TestamentcałkowiciezeStarymsięzgadzał.(450+40+40+40+4=574).

leczKajetanmówi:wszystkieodpisyGreckieiŁacińskiesąwadliwe,apo
greckutrzebaczytaćτριακοσιοις,anieτετρακοσιοις,połacinietrzy sta anie
czte ry sta.Dlaczegotak?Powiada:Wy ni ka, bo ina czej nie zgo dzi się licz ba lat,
któ rą okre śla 3Krl6,1.Mianowiciejakbyspórnieotobył,czyta,czytamta
liczbabłędemprzepisywaczyzostaławprowadzona.zliczbąTrzeciejKsięgi
KrólewskiejniezgadzająsięwszystkiepozostałePisma.zliczbąDziejów
apostolskichwszystkiesięzgadzają.awięcnieta,lecztamtaliczbaskażona
zostałabłędemprzepisywaczy.

Wreszcietopotwierdzatenpogląd,żeci,którzychcąrozważaćprzeciwny,
iutrzymaćowąliczbęlatczterystuosiemdziesięciu,robiątylkoniedorzecz-
nośćwswoimliczeniu,żeledwiemożnaichsłuchaćbezudrękiuszu.nadto
MikołajzliryialfonsTostado[abulensis],którzyuważanisązawybitnych
wwyjaśnianiuPismaŚwiętego,żebywedługnichliczba480latbyłasłuszna,
mówiąnajpierw,żenietrzebaliczyćlatJozuego,leczwotoniela[615] czter-
dziestkęwłączyć.WtensamsposóbmyśląoSamuelu,któregolatapodobnie
włączajądoczterdziestulatSaula.zarazdodają,iżlata,wktórychŻydzisłu-
żyli królowiMezopotamii, apotemwpóźniejszymczasie innymkrólom,
zawartesąwtychlatach,wktórychmówisię,iżziemiauspokoiłasię,alboteż
tenczyinnySędziabyłprzywódcąizraelitów.Tylkojednoosiemnastoletnie
bezkrólewiebiorąwrachubę,byztrzemalatamiSalomonazgrabniewswoim
mniemaniuzłożyćsumęczterystuosiemdziesięciulat.(Mikołajzlirydo3Krl
6,1;alfonsTostado,tamże,zagadnienie4orazdoSdz3,7-11,zagadnienie12).

lecz,jakrzekłem,toliczeniemazgoławieleniedorzeczności.Bymbowiem
pominąłinne,bymwrzeczyznanejiprzezroczystejniebyłrozwlekłyiprze-
sadny,przedewszystkimtochciałbymrozwikłać:jakimsposobemlatabez-
królewimogąbyćsprowadzoneiściągniętedotych,wktórychmówisię,że
zaSędziówziemiaodpoczywałaodwalk?Wrzeczywistościpodczasbezkró-
lewialboŻydzimieliciągłąwojnęznieprzyjaciółmi,albonędznąniewolębez
Sędziego,sprawyudręczone,wszystkowzburzone,żadnegospokoju.Prócz
tegocoonipowiedząoczterdziestoletnimbezkrólewiu,którePismowspomi-
namiędzyabdonemaSamsonem?czytychczterdzieścilatzamknąwdwu-
dziestuSamsona?amożeraczejwośmiuabdona?Prócztego,dlaczegojedno
bezkrólewieosiemnastulatprzyjmują,pozostałeodrzucają?Ponieważzaśnie
mogąpodaćnawetjednegosłusznegopowodu,niechzaistetobezkrólewie
wrazzinnymiodrzucąisumabędziemniejsza,albowrazznimdopuszczą
pozostałeisumabędziewiększa.

DotegoSdz1,4-5wyraźnieuczy,żeziemiapodwodząJudy,którynastą-
piłpoJozuem,niebyłaspokojna,leczwstrząsanawieluwojnami,wktórych
KananejczycyiPeryzzycizostalipobiciiuciśnieni.BosamaKsięgaJozuego
wskazuje,żeprzywództwoJozuegobyłozaburzoneczęstymiwalkami.Gdy
zaśkrólMezopotamiipośmierciJozuegoiJudyzwyciężyłwwalcesynów
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izraelaizmusiłsłużyćosiemlat,opisywaćwtedyspokojneczasyiwypoczy-
wającąziemię,całkiemjestzdrowemurozsądkowiobce.ajeżelilataJozuego
iJudy,takżete,wktórychkrólMezopotamiipobiłiucisnąłizraelitów,wcią-
gnieszdotegoczasu,wktórymmówisię,żeziemiawypoczywała,czynie
zmieszaszlatwzburzonychiniespokojnychzlatamispokojnymiiłagodnymi?
[616] czy nawet Pismu Świętemu w otwartym opowiadaniu jawną siłę
zadasz?onobowiemjasnooznajmia,żepośmierciJozuego,pozwyciężeniu
KananejczykówiPeryzzytów,powyzwoleniusynówizraelazniewoliprzez
otoniela, ziemiaczterdzieścilatodpoczywała(Sdz3,10-11).coPaweł?czy
poSamuelunieprzyznajeczterdziestulatpanowaniuSaula?(Dz13,20-21).
zjakiegowięcpowodulataSamuelazawrzemywlatachSaula?KtórychJózef
podaje, że było trzydzieści osiem, a Paweł podaje, że było czterdzieści.
Żadnymwięcrozumowaniem,jaksięzdaje,owejliczbyczterystuosiemdzie-
sięciuniemożnaobronić.

odtegomianowicieczasu,któregosynowieizraelazaczęliziemięobie-
canązamieszkiwaćiposiadać,dopierwszegorokuJeftego,żeupłynęłotrzy-
sta,świadkiemjestsamJeftejaknajbardziejwiarygodnym(Sdz11,26).Jeżeli
dotrzystudodaszczterdzieści,któreludprzebywałnapustyni,orazdwadzie-
ścialatSamuela,którez1Krlprzezniektórychsąwyliczane,tewreszcie,które
odJeftegodoczwartegorokuSalomonaprzedtemwyliczyliśmy,całkiemta
samapowstaniesuma,którawyżejdwukrotniepowstawała:pięciusetsiedem-
dziesięciuczterechlat.

Żedokądsięzwrócisz,iczyzczasówbezkrólewiaipojedynczychSędziów,
czyzwyliczeniairachunkuPawła,czyzeświadectwaJeftegoisąduniezawi-
nionejobrony,spróbujeszzestawićprawdziwąipewnąliczbęlat:odwyjścia
izraela zegiptu dobudowy świątyni, zawsze tę samą znajdziesz, pięćset
siedemdziesiątcztery.Dalejzaś,którzysumękażdejliczbybardzooszczęd-
nieiubogopragnąbraćwrachubę,uznajązanajprawdziwsząinajsłuszniej-
szątęliczbę,którąpowieluwykonanychobliczeniachwszędzieznajdąstałą,
spójną,zgodnązesobąizinnymi,któreczęstozesobązestawiane,czynią
sumęzupełnietęsamą.

TymiuzasadnieniamiliczbaowaTrzeciejKsięgiKrólewskiej6,1możebyć
osłabiona,którajednaknietylkowewszystkichodpisach,leczprzezwszyst-
kichpisarzyŁacińskich,Greckich,hebrajskichzgodniejestpotwierdzona.ale
wobronieizachowaniutejliczbyztrudemznajdzieszjakieśoparcie,mocne
podkażdymwzględem.

euzebiuszbowiem,którybezsporniewrachubieczasówjestbardzosta-
ranny,tejsu- [617] myczterystuosiemdziesięciubroni,lecztakjednakbroni,
żepodstawaobronywydajesięzaniedbana.najpierwbowiemdziesięćlat
ahialonawyjąłzliczbyczterystuosiemdziesięciu,bopowiada,żesiedemdzie-
sięciutłumaczytegoSędziegoopuściło.Tąsprawązostałzmuszonydaćdwa-
dzieściasiedemlatwładaniuJozuego,bydopełnićczterystuosiemdziesięciu.
Bogdybydziesięćlatahialonazawarłwczterystuosiemdziesięciu,skoro
Jozuemudwadzieściasiedemprzyznał,powstałabysumalatczterystudzie-
więćdziesięciu.Wpadłazaśwrękopisybłędniejsze.Gdyżrękopisywalcala
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dehenares (complutum)w tłumaczeniuSiedemdziesięciu tegoSędziego
mają.rękopisbyłteżpodobnieskażonycodoczasu,wktórymsądziłheli.
Piszebowiem,żewtłumaczeniuSiedemdziesięciuznajdujesiędwadzieścia.
awhiszpańskimznajdujesię:Τεσσαρακοντα,tojestczterdzieści.częstodzi-
wiłemsiętemubłędowieuzebiusza.Jeżelibowiemchciałiśćzatłumaczeniem
Siedemdziesięciu,dlaczegojakdziesięciulatahialona,takdwudziestuhelego
nieodjął?ajeżelizdałomusięzostawićhelemuczterdzieścilat,dlaczego
dziesięćahialonaodjąłodliczby?

euzebiuszowizdarzyłasięitaniedogodność,żegdywłączyłwszystkiebez-
królewiapóźniejszychSędziów,iwidział,żeniektóreznichłącząniewłaści-
wiepoprzednieznastępnymi,przypisałtęsprawętradycjomhebrajczyków,
bysamniewydałsiępierwszymsprawcąbardzoniedorzecznejsprawy.aco
dolatSamuelaiSaulatkwiwrazzinnymiwtymsamymbagnie.obubowiem
przyznajeniewięcejniżczterdzieścilat,aPawełtyleżprzyznajesamemuSau-
lowi.JózefflawiuszzaśSamuelowisamemudwanaście,zapanowaniaSaula
osiemnaście,SaulowipośmierciSamueladwadzieścia.

WtymmiejscuBedawprawiłmniewwielkiezdziwienie,najpierwżepo-
zwalaPawłowi(Dz13,16-21)nawypowiedźzarównopospolitąjakrównież
błędną.następnietwierdzi,żeprzedSamuelemtrzystadziewięćdziesiątsześć
latprzewodziliSędziowie,którychKsięgatowskazuje,chociażwKsiędze
Sędziówznajdujesiętylkotrzystatrzydzieścidziewięć.Stąddladopełnienia
tejsumytrzeba,byśdołożyłMojżeszaczterdzieścilat,aJozuegosiedemna-
ście.alesiedemnaścieJozuegopochodziniezprawdyhistoriiBoskiej,albo
ludzkiej,lecztylkozzapatrywaniatych,którzydoowejsumyczterystuosiem-
dziesięciulat,liczby[618] jakiekolwiekciągleprzywołują,ażebytozrobić
niewahająsięsprzeciwiaćwszystkimhistoriom.cóż,żeBedamówi,iżJózef
przyznajeSamuelowidwadzieścia lat,Saulowi tyle samo?Skoroobubez
wątpieniaprzyznajepięćdziesiąt,jakzuprzednioprzytoczonychmiejscnaj-
wyraźniejwiadomo.

nadtoKajetanposzedłdaleceodmiennądrogą.Boczterdzieścilatsamemu
zaisteSaulowiprzydzielił,leczbyzgadzałasięsumaczterystuosiemdziesięciu
lat,Jozuemuprzydzieliłlatdziesięć,siedemzaśSamuelowi.robitowbrew
wierzehistorii,zwłasnegotylkouznania.

cóżwięc?czy jazawsze tylkosprawozdawcąobcychpoglądów?czy
nigdynieodpowiem?zaisteizmojegomuszęcośczytelnikowiwypłacić,
jeżelijednakcośmożnaspłacićrzetelnympieniądzem.najpierwzaśniesądzę,
że jest zagadnieniewiary, albo religii, czy liczba czterysta osiemdziesiąt,
taliczbalat,któraznajdujesięwpowszechnieznanychrękopisach,wypisana
zostałabłędemprzepisywaczy,czyraczejprzezświętegoautorawjegoręko-
pisieumieszczona.Wykazaliśmybowiem,żebłądwliczbachjestbardzopo-
ręcznyiłatwy.Wykazaliśmy,żeniektóreliczbywKsięgachŚwiętychbłędem
przepisującychsąskażone.Wykazaliśmywreszcie,żewielejestpowodów,
dlaczegotaliczbaczterystuosiemdziesięciulat,októrejrozprawiamy,wydaje
siębłędniewprowadzona.aJózefflawiusziSabellik,jedenhebrajczyk,drugi
Łacinnik,chociażtenurywek3Krl6,1przytaczają,nieczterystaosiemdziesiąt
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lat,leczowielewięcejprzyjęli.Wydajesię,iżniedowiaryjest,żebyJózef,
jeśliwszystkiehebrajskieodpisymiałyliczbęczterystaosiemdziesiąt,odtej
pewnejiwypisanejliczbyodstąpił.ikardynałhugo,gdyprzytoczyłpogląd
Józefanieuznał,żetrzebagopotępić.awięcjeśliktośmówi,żeodwyjścia
synówizraelazegiptudozaczęciaświątyniupłynęłopięćsetlatiwięcej,nie
odrazutrzebamuprzeczyć,jakobytasprawanależaładowiarylubreligii.

Tonastępniemyślę,żelatabezkrólewiprawdziwieupłynęłymiędzyla-
tamiSędziów.awięcnienależy,cobłędnieprzekazująhebrajczycy,liczyć
ichwczasachpierwszych,alboostatnichSędziów.DlategoJózef,ponieważ
nie tylko teczasy,którymprzewodziliSędziowie,chciałzliczyć, lecz te
również, które upłynęły podczas bezkrólewi bez Sędziego, słusznie su-
[619] mępięciusetdziewięćdziesięciulatsporządził.aautorKsięgiKrólew-
skiej,opuściwszylatabezkrólewi,tetylkozaliczył,którewiedział,iżupłynę-
łygdyrządziliSędziowie.Przetowięcejlatupłynęłoodtegoroku,wktórym
izraelwyszedłzegiptu,dopoczątkówświątyni.leczlatksiążąt,sędziów
ikrólówupłynęłotylkoczterystaosiemdziesiąt.

należyzauważyć,żespośródtych,którzyludowiodMojżeszadoSalomona
przewodzili,czterechjest,którychczasównigdzieStarePismoniezapisało.
Mianowicie:Jozue,Szamgar,SamueliSaul.Bowszystkichpozostałychpewna
liczbalatjestwtychksięgachStaregoPrzymierzaoznaczona.Składasięznich
liczbaczterystudziewiętnastulat.JeżelidodaszdonichtrzySalomona,czwar-
tegobowiemrokuzacząłbudowaćświątynię,pozostanielatpięćdziesiątosiem,
któreprzydzielJozuemu,Szamgarowi,SamuelowiiSaulowi.(Józefflawiusz
wpiątejksiędzeAn ti qu ita tes, rozdział8.Tylesamoaugustynwksiędzeosiem-
nastejDe ci vi ta te Dei, rozdział20.Bożeeupolemos,pisarzhistoriihebraj-
skiejzakładatylkodwadzieściajeden,należyodnieśćdotegoczasu,wktórym
pośmierciSamuelapanował.Dz13,20-21;1Krl7,2.alfonsTostado,księga
piąta,An ti qu ita tes, rozdział1).

azaisteSzamgar,ponieważwniespełnarokzakończyłurządiżycie,słusz-
niewyjętyjestztejsumyliczb.SkorozaśSaulowiPawełprzyznałczterdzieści,
niebędziewątpienia,żeosiemnaścietrzebapodzielićmiędzyJozuegoiSamu-
ela.natomiastmożnawątpić,czyznichdziesięćnależyprzyznaćJozuemu,
apozostałeSamuelowi,czynaodwrótJozuemumniej,Samuelowiwięcej.
Kajetanowitosięspodobało,mnieteżtosięwydało.PonieważwedługJóze-
fa i innychuznanychhistorykówdłuższebyłoPrzywództwoJozuego,niż
SędziostwoSamuela.itemunaszemupoglądowiniejesttoprzeciwne,żearka
zaczasówSamueladwadzieścialatpozostawaławKariatiarim.Bowciągu
tychdwudziestulatSamuelniebyłsędziąluduizraelskiego,leczprorokiem.
aisamoPismo,jeślisięniemylę,wyraźnieoznajmia:żepotymdwudzie-
stymrokuSamuelzacząłludsądzić.

WliczeniuzaśczasuJozuegotakwielkajestrozmaitośćirozbieżnośćpisa-
rzy,żepodżadnymwzględemnieosłabisiępowagihistorii,jeśli,gdziesąroz-
maiteirozbieżnepoglądyhistoryków,tamniepozwolimyżadnymznichsię
naciskaćiprzynaglać.JózefwprzekładzieGaleniuszadwadzieścialatzalicza
Jozuemu.euzebiuszdwadzieściasiedem,Beda,Janlucidusiniektórzyinni
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przyznająsiedemnaście.Kajetandziesięć.ztegopowodugdymyosiemnaście
Jozuemu[620] iSamuelowimówimy,żetrzebaprzydzielić,niczegoniedo-
rzecznegoniemówimy.chociaż rozumnakazuje,bynienarażającPisma
iprawdyosiemalbodziewięćinnychlatdodaćtymdwusędziom.Dlaczego
tak?czypododaniuimośmiulubdziewięciuniebędziewięcejniżczterysta
osiemdziesiąt?oczywiściebędzie.Błędemwięcbędzie,powiesz,żewczte-
rystaosiemdziesiątymrokuodtego,wktórymizraelwyszedłzegiptu,zaczęto
budowaćświątynię?nigdywżyciu!nicnieprzeszkadza,byjednoidrugie
było prawdziwe. Pismo bowiem drobne liczby zwykło czasem pomijać.
(zobacz:augustyn,księga16De ci vi ta te Dei, rozdział24).

Przykładtegotrochęwyżejprzytoczyliśmyz4Krl24,14gdziemowa,
żedziesięćtysięcyŻydówzostałouprowadzonych,którymjednakJózefdo-
rzuciłośmiusettrzydziestudwóch,anawetiJeremiasz,jakwyżejzostałonam
rozwinięte.iPismoJonasza,żepoczterdziestudniachniniwabędzieznisz-
czona,ajednakSiedemdziesięciutłumaczyprzekazałoGreckimigłoskami
czterdzieścitrzy,którewrzeczysamejliczysięodpoczątkugłoszeniaJona-
sza,atetrzyświętyautoropuszcza,gdyżodcałychtrzechdniproroktesame
zawszesłowagłosił:Jesz cze czter dzie ści dni (Jon3,4)itd., chociażgdybynini-
wa została zniszczona, upłynęłoby od początku czterdzieści trzy. Że zaś
siedemdziesięciutłumaczynapisałoczter dzie ści trzy dni, JustynnapisałwDia -
lo gus cum Try pho ne. Ponieważzaśaugustynnieczterdzieścitrzy,lecztylko
trzywyczytał,ledwiesięztegozagadnieniawywikłałwosiemnastejksiędze
De ci vi ta te Dei, rozdział44.Tensampowódbłędumiałhieronim.Gdyby
bowiemonwyczytałuSiedemdziesięciunietrzy,leczczterdzieścitrzydni,
ustąpiłabywszelkasposobnośćzdziwienia.

Jeżeliwięc,mimoiżwięcejbyłolatniżczterystaosiemdziesiąt,ponieważ
jednakniedoszłydoczterystudziewięćdziesięciu,słusznieswymzwyczajem
Pismomówi,żeupłynęłolatczterystaosiemdziesiąt.Jeżelitojestprawdo-
podobne,jaknapewnojest,możemyjużprzydzielićdwadzieściasiedemlat
JozuemuiSamuelowi.Samuelowidziesięć,siedemnaścieJozuemu,któreprzy-
dzieliłBedaiinnipoważnimężowie.

leczbądźciezdroweteposępneiwyboistezagadnienialiczbowe.Mogłem
wnichszczerzewyznaćswojąniewiedzęiwzgardzićwszelkążądząludzicie-
kawskich.leczzamniejsząuznałemwinę,wwyjaśnianiubardzotrudnego
uzasadnieniatakwieleiobficiemówić,niżwogóleniepowiedziećnic.

[621] Trzynasteuzasadnieniewikłanaswmałątrudność.Bobrakzamiaru
obronywszystkiego,cowKościeległosisięnakażdymkroku.Widzę,żetyle
prostactwajestnietylkouświeckich,leczrównieżuludzikościelnych,iżrze-
czywiściebardzochętnieprzyjmujątakżetebaśnie,któreKościółjużdawno
odrzucił.Potrzebnawtymjestnapewnonietylkopilność,lecziroztropność
biskupów.niektórzybowiem,gdyleczązadzierkę,szkodzągłowie.Miano-
wiciepoważnehistorieoddajązaistezapodejrzane,anabożeństwoKościoła
takdalecewbrewzwykłemuzmieniają,żeztrudemwidać,iżjakaśpostać
dawnejreligijnościpozostajewcodziennychmodlitwach.Mówićjakwiele
iwielkiegozłaprzypadastądKościołowiBożemu,nietujestmiejsce.
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leczniechbędzie,żewpospolitychmodłachKościołabędąjakieśwątpli-
wości, a nawet jakieś błędy. czy dlatego wszystkim historiom Kościoła
będzieszodmawiaćwiary,ponieważniektóreznichsąrzucaneludowiizwiarą
przyjmowane,wjakich,zwłaszczailekroćmowajestocudach,znajdziesz
możewielezmyśleń,któresłusznieizasłużeniesąganione?Mniezaistepodo-
basięowaradaGelazego(cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja15,roz-
dział3:Sanc ta Ro ma na; a.friedberg1[1955]36-41):by gdy ka to li cy czy ta ją
te go ro dza ju hi sto rie, po prze dza ło zda nie świę te go Paw ła: Wszyst kie go
doświad czaj cie, a to, co do bre, za cho wuj cie (1Tes5,21).awyśmiewaćbisku-
pów,naigrawaćzTeologówSzkoły,drwićzniedoświadczeniazakonników,
jakbywnosićitegorodzajubaśniezpowodużołądkawpychaćprostemuludowi,
niesądzę bytobyłoczłowiekazdolnego,którybyłbyznaturyprzystosowany
dodobroci,anietylkotego,kogochrystusuformowałprostegojakgołębicę,
wedługprawaewangelii.ajeżelizjakichśzmyślonychibłędnychopowia-
dańbędziemyoceniaćhistorieludów,żadnejzgołaniebędzie,którejpodobnie
niewyśmiejemy.

Jeśli to jest ludzinieroztropnych, anawetgłupich,niechpozostaje, że
wżadensposóbnienależygardzićczynamiświętych,októrychzwykłosię
czytaćwkościele.chociażniektóreznichsąniepewne,podejrzane,błahe,
błędne.Bowielejestwiarygodnychiprawdziwych,aniektóresąnawetpewne.
otrzynastymzaśuzasadnieniudotąd.

naodpowiedźczternastemuuzasadnieniutrzebawielezauważyćjaknaj-
krócej.najpierwwwielkimbłędzieobracająsię,którzypamiątkidziejowe
przyjmująjakowyrocznieKościoła,jeśliichkiedyśużylipapieżewswych
listachipostanowieniach.nietymsamymjest,wierzmi,[622] historiipo-
twierdzenieiprzytoczenie.Papieżbowiemczasem,gdyoczymśchceprze-
konać,posługujesięprzyjętymipoglądami,zdaniami,powszechnieznanymi
sprawami,aniezawszecowtymceluprzytoczył,tosądemStolicyapostol-
skiejzatwierdza.innebowiemjestzadanieprzekonywania,ainneokreślania.
Ktogłosi,tenniesierzeczyprawdziwe,ktoprzekonuje,takżeprawdopodobne.

Słyszałemjakochłopiecodmegonauczyciela,żeżadnymzgołauzasadnie-
niemnienależygardzić,wktórymwidocznejestjakieśoznajmienieprawdy.
Każdezaśnależytakprzyjąć,żebybyłojaknajbardziejstosownedobudzenia
wiary.nakształttegozalecenianietylkodialektycyimówcy,lecztakżesta-
rożytniteologowietworzyliswojerozprawy.Bonaswojąrzeczkażdynad-
używałniekiedyjakichśuzasadnień,anawetłatwowiernościludu.Dlatego
nieroztropniludzienieinaczejbędąprzyjmowaćhistorie,nawetmimochodem
dobieżącejsprawyprzezpapieżaprzytoczone,niżte,którepewnymsądem
Kościołazostałyzatwierdzone.

conastępniedotyczydarowiznyKonstantyna,niechcętegoobecnieroz-
trząsać.niechinniroztrząsają,którymleżynasercuumniejszaniewielkości
iwspaniałościKościoła.Wiemy,żeWawrzyniecVallacałąksięgęogłosiłprze-
ciwzdaniuprzyjętemupowszechnympoglądem.Prawoznawcywystarczają-
cowskazują,żepowszechnieobnoszonyzapisdarowiznyjestzmyślony,gdy
określająwpisemdoPlewy.(cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja96,
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rozdział13-14:Con stan ti nus; a.friedberg1[1955]342-345).euzebiusz,rufin,
Teodoret,Sokrates,Sozomen,eutropiusz,Wiktoripozostalipisarzedobrej
wiary,którzywszystkieczynyKonstantynajaknajstaranniejspisali,nietylko
nieczyniążadnejwzmiankitejdarowizny,lecznawetprzedstawiają,żeświat
rzymskitakmiędzytrzechjegosynówzostałpodzielony,żeWłochyprzypa-
dłyjednemuznich.ammanMarcelinwksiędzepiętnastejpisze,żeKonstan-
cjuszmiałpanowanierzymualeoncjuszaustanowił tamnamiestnikiem.
ŻepotemwieluWłochomanawetrzymowirozkazywało,wszyscyhistorycy
wpoiliwpamięć.Tychiinnychtegorodzajuktóżniezna?

leczjakiemaznaczenie,czydarowiznatadokonanazostałaprzezKon-
stantyna,czyprzezwładcówpóźniejszych?Mówią,iżzmyślonąinieprawdzi-
wąopowieśćprzedstawiliMikołajiKlemens.Jakbyzaistepapież,alboże
darowiznatazostaładokonana,swympostanowieniem[623] określał,albo
rzymunatejtylkopodstawiebronił.Przeczą,żerzymprzezKonstantyna
zostałdarowany,chociażniemogątegozaisteudowodnić.leczpytam,ponie-
ważprzeczą,żezostałdarowany,cobyzrobili,gdybydarowanyniebył?
czyprzyznalibyrzymcesarzowi?nastajązaistepochłopsku.Boprzeczą,
żezostałdarowanyiwtymtkwią.Myzaśstosujemyjakbyjakieśmęczarnie.
Byjeśliodpowiedzą,żeniejestdarowanyprzezKonstantynaidlategoobecnie
należydoprawacesarskiego,przyznalisię,żesągłupi.Mógłbowiemdaro-
waćinny.Mógłbowiemrzymskipapieżposiąśćrzymnainnejsłusznejpod-
stawie.Mógłzpewnościąprzezdługotrwałezasiedzenie.Jeżelinieodmówią
cesarzowiwszelkichprawdorzymu,niechzgodząsię,żewszystko,coroz-
prawiająodarowiźnieKonstantyna,jestdaremne.leczjuż,byśmyteżsami
niebylidaremni,badajmypozostałe.

ŻeKonstantynchorowałnatrąd,uwiarygodnychpisarzynigdyniewyczy-
tałem,leczinny,tegosamegoimieniazprzydomkiemKopronim.Stądmoże
dwuznacznośćwyrazuwprowadziłabłąd.chyba,żeplotkaotrądziemogła
stądsięzrodzić,iżwyjechałzBizancjumdogorącychwód,zewzględuna
zdrowie.ŚwiętyTomaszwSumieTeologicznej,częśćiii,zagadnienie69,
dowód4,przyjmujehistoriępowszechnąi,jaksięzdaje,uznajeją.aKajetan
nie.Maonswoichpisarzy:Platinę,dożywotaśw.Markaipapieża,ludwika
Vives,wksiędzedrugiejDe cor rup tio ne di sci pli na rum, alciatiegowsiódmej
księdzePa rer ga, rozdział19,którzywprostprzeczą.Mawszystkichpisarzy
starożytnychtegookresu,którzymilczeli,aniepominęliby,gdybywiedzieli,
anapewnorzeczbyznali,gdybyzaistniała.

Tenbowiemedykt,którykrążypodimieniemKonstantyna,chociażdołą-
czonyjestdoSoborunicejskiego,niemajednakpowagisoborowej.Tooni.
Janiemiałbymodwagianitegopotwierdzić,aniodrzucićjakobłędnego.Gela-
zynieodrzucaaktSylwestra,wktórychwspomnianajesttadziejowasprawa.
(cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja15,rozdział3:Sanc ta Ro ma na;
a.friedberg1[1955]36-41).PrzytoczonajestrównieżnaSynodzierzymskim
zaSylwestra,wkanoniepierwszym,nasiódmymznówSoborze,wczynności
drugiej.omawiająrównieżniceforwksiędzesiódmej,rozdziale33,jako
historięprawdziwą.DlategodwóchPapieży:KlemensaiMikołaja,atakże
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ŚwiętegoTomasza,zato,żeposługiwalisiętąhistorią,niemożemysłusznie
aniwyśmiewać,anioskarżać.choć,jakpowiedziałem,niemawśródstaro-
żytnychżadnegopoważnegoiuznanegoświadkatrąduKonstantyna.Przeto
jeślizaprzeczymy,nieosłabimypowagianipapieży,anihistoryków.

[624] równieżochrzcie saminajwybitniejsihistorycy różniemówią.
hieronimwChro ni cae, euzebiuszwczwartejksiędzeDe vi ta Con stan ti ni,
SokrateswpierwszejksiędzeswejHi sto ria, rozdziale39,Teodoretwksiędze
równieżpierwszej,rozdziale31,Sozomenwksiędzedrugiej,rozdziale34,
Kasjodor,którywyzyskałHi sto ria ec c le sia sti ca tychdwóch,Pomponiusz
laetusiinnipisarzetejmiary,przekazują,żeKonstantynniewrzymie,przez
Sylwestra,leczwnikomediiodbiskupaeuzebiusza,itoarianina,przyjął
chrzestświęty.(haymowEpi to me ec c le sia sti cae hi sto riae, księgadziewiąta,
rozdział7).

WbrewtemuDamazywLi ber pon ti fi ca lis przekazuje,żeonwrzymie,
zostałprzezSylwestra,świętymiśrodkamioczyszczającymiobmyty.całko-
wicieznimsięzgadzają:MarianSzkot,Sabellik,Platinaożyciuświętego
Markaipapieża,niceforwksiędzesiódmej,rozdział8orazksiędzeósmej,
rozdział 54, bym nie powtarzał Świętego Tomasza,Mikołaja, Klemensa,
wreszciedwuSoborównaświadectwotejsprawy.aniceforwstwierdzeniu
tejrzeczyiodparciuprzeciwnegopogląduużyłbardzoostrejmowy.Takbo-
wiemswójpoglądnachrzestKonstantynaprzypisujezgodzieKościoła,byod-
wrotnyprzyznaćzmyśleniomarian.rzecze:Ci, któ rzy nie gdyś na Wscho dzie
by li od szcze pień stwa Ariań skie go, prze ka za li, że Kon stan tyn w Ni ko me dii przez
Eu ze biu sza, bi sku pa te go mia sta, już umie ra ją cy przy jął chrzest; mó wiąc, że
dla te go odło żył świę te ob my cie, po nie waż chciał do ko nać w Jor da nie. To zaś
stąd ła two się od pie ra, że Ko ściół gło si, iż na pew no przez Syl we stra zo stał on
w Rzy mie ochrzczo ny. Dla te go chcę, by wszyst kim by ło wia do mo, by o tym też
tak by li bez piecz nie prze ko na ni i wie rzy li. Aria nie bo wiem źle my śląc w duchu,
za ra dą dia bel ską, to wy my śli li, twier dząc że nie w Rzy mie zo stał on ochrzczo -
ny, al bo mo że do da jąc, że jed no z ni mi my ślał, zu peł nie tak sa mo, i dla te go od
nich ła skę chrztu przy jął. Peł ne to jest nie do rzecz no ści i kłam stwa. A je że li nie
był jesz cze uczest ni kiem świę te go ob my cia, wy ni ka stąd, że ani nie spo tkał się
z oj ca mi na So bo rze Ni cej skim, ani nie uczest ni czył z ni mi w świę tych ta jem -
ni cach, jak prze ka zu je hi sto ria. Tyleon.aniecowcześniej:Że zaś w Rzy mie
przez Syl we stra zo stał uświę co ny, wy star cza ją co do wo dzi ka pli ca chrzciel na,
któ ra aż do te go cza su na jak naj pew niej sze świa dec two tej rze czy, w Rzy mie
jest za cho wa na. 

Tedwazaisterozumowaniasprawiają,żenielekkomyślniedołączamsię
dotych,którzy,iżKonstantynwrzymie[625] wświętejkąpielizanurzony
został,przekazują.ajeślikaplicachrzcielnatakwspaniałąokazałościąwznie-
siona,jeślipospolitapamięćdawnychsprawnietylkowduszachmieszkań-
ców,lecztakżewyrytanakamieniach,niejestdlanasżadnymuzasadnieniem,
jużniemówię,jakiewrzymiesąpomnikistarożytności,leczcojestnaświe-
cietradycjąprzodkówprzyjęte;możemywszystkiemutemuzaprzeczać,cho-
ciażby istniały jasnewskazania rzeczy,miejsc,czasów.a jeśliniezostał

475Powagaludzkiejhistorii



wcześniejzeźródładobyty,jakmożnawierzyć,iżbiskupiKonstantynowiwrę-
czalispisywystępkówiskarg,albo,żepozwolili,byuczestniczyłwSoborze
irozprawach?awięcKonstantynzostałochrzczonyprzedSoboremnicejskim.

Tuniemogędośćsięnadziwićprzebiegłości ipilnościbłędnowierców
wrozpowszechnianiuodszczepieństwa.Wszystkoonimianowicieodgórydo
dołumieszają,byznakomicimężowie,zwłaszczajeżelisąkrólamialbocesa-
rzami,wydalisięwspieraćichstrony.ztakązaśzręcznościątoczynią,iżnawet
uczonychmężówuwodzą,nietylkoniedoświadczonych.

Dalejeuzebiusz,uczeńPamfiliusza,alboponieważuwierzyłeuzebiuszowi
nikomedyjskiemuiinnymprzyjaciołom,alboponieważodszczepieństwo,
któregobyłjaknajbardziejjawnymbojownikiem,chciałprzyozdobićtąsławą
ichwałą,stałsiędlachrześcijanpierwszymautoremtejbaśni.Jemubowiem
piszącemuuwierzyłhieronimipozostalipisarze.aleowierzeeuzebiusza
więcejpotem.

BożeKonstancjabratuKonstantynowiariańskiegoprezbiterawcisnęła,
przezktóregomążbardzoreligijnyzostałuwiedziony,bymwtouwierzył,ile
lekkomyślnośćiniestałośćKonstancjimnieskłania,tylepobożnośćipowaga
Konstantynamniewstrzymuje.ajeżeliówariańskiprezbiteruwiódłskądinąd
pobożnego zaiste, lecz władzą, bogactwami, zaszczytami, zwycięstwami,
zasługami, wszystkimiwreszcie pomyślnymi sprawami rozzuchwalonego
cesarza,byariuszaprzywołał,aatanazegowygnał,mężombowiemdobrym
wtegorodzajusprawachłatwosięnarzuca,nienależyjednakwierzyć,żetak
dalekozabrnąłwbłąd,iżprzyjąłdrugichrzestwnikomedii,ariańskimobrzę-
dem.choćsą,którzymyślą,którzygłosząKonstantynazmylonegowwierze
przezsiostrę,żeonioszukanipodobieństwemimiontoprzypisaliojcu,co
popełnionezostałozbrodniąsyna.

leczczywten,czywinnysposób,rzecz[626] sięma,tegonależysię
trzymać,iżmięśniamiiczłonkamimądrościjestniewierzyćlekkomyślnie,
zwłaszczatymhistorykom,którzyponieważnaruszyliwiaręBoską,stracili
powagęwiaryludzkiej.leczotymwnastępnymrozdzialeściślejrozprawiać
będziemy.

RozdziałVI,

którzypisarzedobrejwiaryniesąprzeciw

czternaścieuzasadnieńzostałozosobnaodpartychpoprzednimrozdzia-
łem.Teraztrzebaodeprzećpiętnaste,szesnasteisiedemnaste,ponieważ

tetrzyjednoitosamoroztrząsają,coobiecaliśmywyżejwczworakimpodziale
(rozdziałiii),leczzajęciwieluróżnymimyślami,starliśmytrzeciczłontego
podziałujakimśdobrowolnymzapomnieniem.Bonapisałem,żenatrzecim
miejscupowiem,któryautorhistorii jestuznany, inie spełniłem tego,co
przyrzekłem.anawetpostanowionegodziełaprawieniepomnysięstałem.
Tębowiemrzeczmyludzieusiłujemyzwykle,albousunąćzpamięci,albo

KsięgaXi476



długoibardzoodwlec,doktórejprzystępujemynieochoczoichętnie,lecz
wbrewwoliiopornie.atolichociażniewpostanowionymczasieimiejscu,
oddamjednakobecnie,amożeznawiązkąoddam,toczegonieprzeczę,że
jestemwinien.

Wcześniejzaś,nimwypowiemswojezdanieojednychidrugichhistory-
kach,kościelnychiświeckich,trzebazapytaćoto,czysąjakieśprawidłaoraz
jacyśjakbysędziowiehistorii,przezktórychzostałabyzbadanawiaraipraw-
dakażdegohistoryka.

BoJananniuszzakładatrzyprawidłaipotwierdzajeświadectwemMeta-
stenesa,wedługnichmamybadaćisprawdzaćwszystkieKroniki,nieinaczej
niżprobierczymkamieniem.

Pierwsze,powiada,jesttoprawidło:Bez opo ru na le ży przy jąć wszyst kich,
któ rzy pi sa li pu blicz ną i uzna ną wia rą.

Drugie:Dzie je i rocz ni ki czte rech mo nar chii nie mo gą być przez ko goś
zaprze czo ne i od rzu co ne, po nie waż wy łącz nie pu blicz ną wia rą by ły pi sa ne, 
a w bi blio te kach i ar chi wach prze cho wy wa ne. Stąd i w Księ dze Ez dra sza czyta -
my, że spory o [627] odbudowę świątyni były rozstrzygane z roczników Persów,
prze cho wy wa nych w bi blio te kach.

Trzecieprawidło:Ci, któ rzy pi szą wy łącz nie ze sły sze nia, al bo z mnie ma -
nia, tych ja ko pry wat nych nie na le ży przyj mo wać, chy ba że nie od chy la ją się
od pu blicz nej wia ry.

ztegownioskuje,żenikogowKronikachnienależyprzyjmować,jeślinie
zgadza się z rocznikami czterech monarchii.a mianowicie w monarchii
asyryjczyków,ponieważpublicznąwiarąpisałchaldejczykBerozus,wynika
stąd,żewczasachtejmonarchiijemudajesiępalmę;inastępującymponim
zPersówMetastenesowi,zGrekówKsenofontowiwwieloznacznychoraz
archilochowiieuzebiuszowi.odrzucenisąodczasówtejmonarchiizGre-
kówherodot,hellanik,akozilaos;zŁacinnikówJustyn,Geliusziorozjusz,
którzypisaliwbrewpublicznejiuznanejwierze.

WdrugiejzaśmonarchiiPersówiMedówpisarzemwiarypublicznejbył
MetastenesPersorazKtezjaszGnidiusz,jakDiodorwtrzeciejksiędzezapi-
sał.odrzucenisąJózefzhebrajczyków,orazKlemens,Tacjan,afrykańczyk
ieuzebiuszspośródGreków.Ponieważidączaprywatnymipoglądami,wbrew
publicznejwierze,zapisująkrólówiczasy,którychniebyłowbibliotekach
irocznikach;ipisząwbrewwszelkiejwierzepublicznej,żecyrushebraj-
czykomzniewolonymwBabiloniewcześniejdałpozwolenieiumarł,niżwuj
jegoDariuszBabiloniązawładnął.

Dlatego tenżeeuzebiusz, ponieważw trzeciejmonarchiiGrekóworaz
wczwartejrzymianpostępujezapublicznąwiarąroczników,wobujestprzy-
jęty.Przyjętyjestteżhebrajczykfilon,którysammiałChron gra phia czterech
monarchii,idlategoonsamwczasachzpisarzyhebrajczykówjestprzyjęty.
onniepisałpoglądów,jakJózef,leczkorzystająctakżezeświadectwaSiedem-
dziesięciustarców,pisałto,conajpewniejsze.

ToanniuszwjedenastejiczternastejksiędzeIn Me tha ste nem Phi lo ne mqe
uważazaswoje:ufniezaiste,jakzwyklioni,niczegotakbardzosięnielękając,
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niżbywydałsięoczymśwątpić.leczmusimyzobaczyć,czywtejoceniejest
tyle prawdy ile pewności.a niechętnie zaistewykrywamy błędy pisarzy,
zwłaszczaznaszejrodziny.leczwpublicznejsprawiestudiów,wżadenspo-
sóbniewolnosięsprzeniewierzyć.Gdybymwięcwidział,żejacyśuczenimę-
żowiewtych[628] anniuszaprzykazaniachiprzykładachmajaczą,uznałem
zakoniecznewykazać,żeprawidłasądaremne,atakżeprzykładyprawideł
błędne.(chybamożeanniuszmyśli,żedziejeiczasyczterechmonarchii,nie
zwykłybyćpisaneprzezprywatnychpisarzy,lecztylkoprzeztych,którym
rzeczpospolitatozadaniepowierzyła.Tamyśljestzgołabardzobłędnainie-
dorzeczna.Wiadomobowiem,żewkażdejmonarchiibyliteżjacyśprywatni
historycy.Bo,byśmyzamilczelioGreckiejirzymskiej,wktórychtasprawa
niemożebyćpodanawwątpliwość,DiodordotrzeciejksięgiwprowadzaKte-
zjaszaiinnychróżniącychsięosprawachBabilońskich,nieprzenoszącani
ichnadKtezjasza,aniKtezjaszaponadnich.Tojestpewnąwskazówką,że
żadenznichniepisałpowagąpubliczną.WpierwszejksiędzeCon tra Ap pio -
nem Ale xan dri num).

najpierwwięcwydajesię,żeanniusztwierdzi,iżwczterechtylkomonar-
chiachistnielipewnipisarze,którychrzeczpospolitadotegoustanowiła,by
dziejeiczasyzapisywali.ichrocznikiprzechowywanebyływbezpiecznych
miejscach.Jakwdobrzerządzonymmieściewidzimy,żepublicznedokumenty
pism,opieczętowaneprzeznotariuszy,oddajesięwbezpieczneprzechowanie.
lecz,żetonietylkowczterechmonarchiach,leczwrzeczypospolitejfeni-
cjan iegipcjanzwykłosiędziać,piszeJózefwpierwszejksiędzeCon tra
Appio nem Ale xan dri num. aniewszystkie teczterymonarchiemiały tego
rodzajupisarzydziejóworazroczniki,wktórychsporyorzeczyiczasy,jeśli
jakieśsięzrodziły,byłybyzakończone.

Jestmianowiciebardzoprawdopodobne,żeGrecyniemielitychpisarzy
iroczników.zaisteeuzebiuszpisze,żeprzedolimpiadamihistorięGrecką
oczasachuważasięzabłędną,ponieważ,jakkażdyhistorykwidzi,różnewy-
razilipoglądy.alenietwierdzi,żepoolimpiadachtegorodzajurocznikiprzez
wyznaczonychurzędnikówrzeczypospolitejspisanezaistniały,lecztotylko
twierdzi,żeodwtedywierzysię,iżGreckahistoriaczasówjestprawdziwa,
odkiedyolimpiadyzaczęłybyćurządzane.aMarekVarro,ucenzoryna
wksiążceDe na ta li die, rozdział17,niecoinnegoprzekazuje,niżcootrzy-
małeuzebiusz,żeprzedolimpiadamiistniałczasΜυθικον,czylibaśniowy,
ponieważwnimprzytaczasięwielebaśni.zolimpiadamizaśzacząłsięhisto-
ryczny, ponieważ sprawywnimdziejące się, zawarte sąwprawdziwych
historiach.PrzetopoolimpiadachGrecyrzeczyprawdziwiezdziałanezaczęli
pisaćiodtądjestunichjakieśrozumieniehistorii,stosownośćczasóworaz
niemałazgodahistoryków.

Jednakżeanniuszbędziemógłpowiedzieć,udowodnićniebędziemógł,
iżrzeczpospolitaGrekówustanowiłaodtegoczasupewnychpracowników
historii.naodwrótJózef,dobryprzedewszystkimautor,pisze,żeGrecyni-
czegomoc- [629] nowiedzącnieprzekazali,lecz,powiada: co ka żdy, my ślał,
to usi ło wał wy ło żyć. Dla te go też ksią żki wza jem nie się oska rża ją i Hel la nik 
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w wie lu ró żni się od Ako zi la osa; He zjod Ako zi la osa po pra wia; Efor wy ka zu -
je, że Hel la nik wie le kroć jest kłam cą; Efo ra zaś Ti ma ios; Ti ma io sa, któ rzy po
nim by li; He ro do ta zaś wszy scy. Lecz nie zga dza ją się: ani o Sy cy lij skich spra -
wach, ci któ rzy je spi sa li, ani znów o At tyc kich, ci któ rzy At tyc kie, ani o Ar go -
lic kich, któ rzy Ar go lic kie pa mię ci prze ka za li. Bo i Tu cy dy des ta kże w wie lu
oska rża ny jest ja ko kłam li wy, cho ciaż spi sał bar dzo dro bia zgo wą hi sto rię swe -
go cza su. Przy czy na zaś te go roz dźwię ku przede wszyst kim jest ta, że nie by ło
u Gre ków sta ra nia, by ogła szać pu blicz ne za pi sy o tym, co sta le się dzie je. Nie
tyl ko bo wiem u in nych Gre ków za nie dba ny był pu blicz ny za pis, lecz na wet 
u sa mych Ateń skich przy ja ciół na uki coś ta kie go się spo ty ka. DotądJózef.

ztegowynika,żeanniuszbłędnienadużyłświadectwaJózefa,byudowodnić,
iżpublicznerocznikiGrekówstrzeżonesąwbibliotekachświątyń.niczego
bowiemtakiegoJózefniedowodził,comuanniuszprzypisuje.leczdowodzi,
żeGrecyszczycąsię,iżotrzymaligłoskiodKadmosa,czegowmówićniemogą,
bożadennapis,albonaścianachświątyń,albonawazach,posągachiinnych
darachświątynioddanych,ztegoczasuniepozostał.ananichjednak,powy-
nalezieniugłosek,zawszezwykłosięwypisywaćimionabogów,którymtedary
byłyofiarowane,alboimionaofiarujących.Plutarchtakże,autor,itobardzo
poważny,pisze(In vi tam So lo nis), żewjegowiekuniebyłopublicznychrocz-
nikówGreków,pozawymienionymikanonamiczasowymi,którychpowaga
małouniegoznaczy,boniedałosięusunąćwieluznalezionychwnichsprzecz-
ności,chociażwtejsprawiewieluwłożyłodużopracyiwysiłku.Pustewięc
izmyślonejest,żewkrólestwieimonarchiiGrekówpoolimpiadachbylitego
rodzajuhistorycy,publicznąwładząokreśleniiumocowani.

atojeszczebardziejpuste:przyjmowaćwtejmonarchiitylkofilonaieuze-
biusza,jakobyszlizapublicznymiiuznanymirocznikami.euzebiuszbowiem,
gdybytępowagęswoimChronicae [630]mógłdodać,wżadensposóbbytego
niezamilczał.filonzaś,Żyd,nawetniemiałrocznikówczterechmonarchii,
coenniuszprzypisałmubezuzasadnieniaiświadectwa,agdybynawetmiał,
żadnegobynamnieprzyniósłpożytku.filonbowiemżadnychpomników
odziejach,anioczasachnamniezostawił.Boksiążka,którazatytułowanajest
De tem po ri bus,gdyżpełnajestbaśni,niejestdziełemżadnegopoważnego
pisarza,acóżdopierofilona.autortejksiążkinietylkozpewnościąidzieza
kłamstwami,lecznadtonieznahistorii,żewydajesię,iżtylkohebrajczyków
apoza tymnikogonieprzeczytał.leczniewieleniżejwykażemy todość
obszernie.

Teraztrochęniechbędziepowiedzianetakżeorocznikachrzymian.czyje
niegdyśbyłypubliczneroczniki,mówicyceronwdrugiejksiędzeDe ora tore.
rzecze:Od po cząt ku spraw Rzym skich aż do Naj wy ższe go Ka pła na Pu bliu -
sza Mu cju sza, wszyst kie spra wy ko lej nych lat Naj wy ższy Ka płan za pi sy wał 
i wno sił do spi su oraz umiesz czał ta bli cę w do mu, by lud miał mo żność po -
znać; one na wet te raz zwa ne są naj więk szy mi rocz ni ka mi. Wpierwszejteż
księdzeDe le gi bus wprowadzaattykatakmówiącego:Bo po rocz ni kach Naj -
wy ższych Ka pła nów, od któ rych nic nie mo że być bar dziej na gie, (inniczytają
mil sze, leczniesłusznie,idomyślicyceronamałostosownie),je śli przej dziesz
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do Fa biu sza, al bo do Ka to na, al bo do Pi so na, cóż jed nak jest tak sła be jak oni
wszy scy? TewięcrocznikinajwyższychKapłanówodczasuPubliuszaMucju-
szazostałyzaniechane,anastąpiliponichwhistorii:Katon,fabiuszWiktor,
Pisoniinni,zgołapoważnipisarze,leczjednakbezpublicznejpowagi.

alenienależysłuchaćtych,którzytwierdziliby,żetegorodzajuroczniki
najwyższychKapłanówprowadzonebyłyrównieżpoPubliuszuMucjuszu,
gdyżwtymmiejscuucyceronaattykoznajmia,żejewidział.Widziećzaś
niemógłbywżadensposób,gdybyniebyłydalejprowadzone,podczasgdy
liwiuszmówi,żearcykapłańskierocznikiwcześniejszychczasówprzepadły
wspalonymprzezGallówrzymie.atoliniemówi,żezginęływszystkie,lecz
większość.zczegoniewynika,żejeśliterocznikiarcykapłańskieniedostały
siędorąkliwiusza,borzadkoktórezpożogiocalały,będziemysądzili,że
zaisteniedostałysięiwręceattyka,którywichposzukiwaniuzastosował
możewiększąpilność i troskęniżliwiusz.chociaż[631] rękopisy tego
rodzajuniezawszewychodząnaspotkanieludzkiejpilności,leczszczęściu.
PoPubliuszulucjuszuzaniechanowięcrocznikównajwyższychKapłanów.

GdybybowiemtapilnośćnajwyższychKapłanówtrwała,albotepublicz-
nerocznikiistniałybywbibliotekachiświątyniachbogów,iliwiuszniewtak
wielumiejscachbyłbycenionyipowodowałniepewnośćcodoroczników;
inie takczęstobłądziłbywzapisywaniukonsulów,a także latkonsulów.
Żezbłądził,bardzostaranniewykazałhenrykGlareanus,najczęściejwątpiąc
oosobach,powiadafabiuszKwintylian.awdekadziepierwszej,księdze6,
samliwiuszżalisię,żecowpięciuksięgachwyłożyłodzałożeniamiasta
rzymudozdobyciagoprzezGallów,tojestdo97olimpiady,jestciemne
imałostanowcze,zarównoponieważbardzorzadkiewtychczasachbyłypisma,
jakponieważjeślinawetbyłyjakieśwwyjaśnieniachPapieżyiinnychpublicz-
nychorazprywatnychdokumentach,większośćprzepadławpożodzemiasta.
aznowuwksiędzeósmej,gdyzamieściłrozmaiterozbieżnepoglądyhistory-
kówrzymskich,rzecze:Nie jest ła two, al bo rzecz nad rzecz, al bo pi sa rza nad
pi sa rza prze ło żyć. Są dzę, iż pa mięć ska żo na jest ża łob ny mi po chwa ła mi, błęd -
ny mi na pi sa mi ob ra zów, gdy ka żda ro dzi na uwo dząc kłam stwem ścią ga na
siebie sła wę dzie jów i za szczy tów. Stąd na pew no zmie sza ne i czy ny jed no stek
i do ku men ty pu blicz ne, i nie ma żad ne go pi sa rza do rów nu ją ce go tym cza som,
na któ rym by się oprzeć ja ko dość pew nym pi sa rzu.

nawetDionizyzhalikarnasujasnooznajmia,żeniedotarłdotegorodza-
jurocznikówpublicznych.Gdybowiempragnąłswojejhistoriizjednaćwiarę
iświadczył,żewykorzystałdawnehistorierzymian,tychzwłaszcza,którzy
zanajpoważniejszychinajznakomitszychbylimiani,żadnejjednakwzmianki
nieuczyniłotychrocznikachpublicznych,abezwątpieniauczyniłbyto,gdyby
takwielkąipewnąpowagęmógłswemudziełudorzucić.

nacowięcej?Juliuszcezar,wedługTrankwilla,(In vi tam Iu lii Ca esa ris),
wstąpiwszynakonsulat,pierwszyzewszystkichpostanowił,byzarównosenatu,
jakludu,[632] dzienneaktabyłysporządzaneipublikowane.Tegodotyczy
toSa ty rycz ne: Za pra gną do akt wpi sać. atakżeowoPliniuszowe:Gdy Mi lon
spra wę oma wiał, do akt te go ro ku wpi sa no, że dżdży ło wypa lo ny mi ce gła mi. 
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DawnywięczwyczajnajwyższegoKapłana,któryjużdawnozostałprzerwany,
Juliuszcezarpierwszyzewszystkichodnowił.

inieumykami,żekiedyśrzymianiemieliksięgipłócienne,któreniemal
niczegoopróczimionkonsulówiurzędnikówniezawierały.aleitychliwiusz
niezobaczył,ponieważwpożodzerzymubyćmożeionezginęły.iniejesttak
ichpowagąprzejęty,byichczasem,przytoczonychprzezinnych,niezanie-
dbał.Markalicyniuszazjegopłóciennymiksięgaminiekiedygani.anawet
oTuberonieorazlicyniuszupowiadaprzyzwoitympoglądem,żeobajksięgi
płócienneprzytaczali.Byśpojąłjaknikłąinędznąwiaręmiałliwiuszdlatych
płóciennychksiąg.

Stądłatwoodpierasięanniusza,którypodkoniecwyjaśnieńdofilona
dodajeswoje,żeTytusliwiuszpostępowałzapublicznymirocznikamirzym-
skiejmonarchii,afilonszedłjegośladem.Gdziezgołabardzozpodwyższenia
zrzucaswegofilona,któryjeślimiałpublicznerocznikiwszystkichmonar-
chii,jakniecowcześniejanniuszpowiedział,nieroztropniezaisteilekkomyśl-
nieposzedłzaliwiuszem.októrymwiadomo,najpierwżeżadnychroczników
publicznychniemiał,następnie,żewwieluwątpił,wreszcie,żewwieluzbłą-
dziłitakzbłądził,żeoniektórychbłędachprzezinnychzostałprzekonany,
azaniektóresamnawetsiebiegani.

niezniosę,byktośprzeciwstawiłmiflawiuszaWopiskazSyrakuz(patrz:
dekadatrzecia,księga9),któryIn vi tam Pro bi przyznaje,żeposługiwałsię
księgamibibliotekiUlpiańskiej,spisamirównieżpisarzyPurpurowegoKruż-
ganka,wreszcieaktamisenatuiludu.aIn vi tam Au re lia ni pisze,żeaurelian
nakazał,bywksięgachpłóciennych,którebyływbiblioteceUlpiańskiej,
codziennejegoczynnościbyłyspisywane.Tymmniejzniosęto,bymiprzeciw-
stawianoDiodora,którywpierwszejksiędzetwierdzi,żezestarychroczników
korzystałonorazksiążętarzymian.flawiuszbowiemoznajmiatylko,żeksięgi
płócienneprzywrócono,astaranienajwyższychKapłanów,nieowodawne,
leczdopieroprzezJuliuszacezaraodnowiono.Diodorzaśnietwierdzi,żeto
onpublicznerocznikirzymiannapot- [633] kał,leczstarożytni.aonemogły
byćwdokumentachprywatnych.niczegowięcnieprzynosząci,którzymówią,
żewmonarchiachGrekówirzymianbyłypubliczneroczniki,doktórych
należyinnehistorieprzywołać,byjeśliznimisązgodne,uznać,ajeślinie-
zgodne,odrzucić.

Wykazanobowiem,żenieistniejążadnepubliczneroczniki,aniGreckie,
anirzymskie,anawetniemapisarzy,którzywedługtegorodzajuroczników
opisywalibyalbodziejealboczasyGrekówirzymian.chybamożewjednym
lubdrugimmiejscujakiśpisarztwierdzi,żetęrzecz,którąopisuje,zaczerpnął
zksiągpłóciennych,albozkościsłoniowej,czyaktpublicznych.

leczzjednejczęścisądzićocałejhistorii,będziebardzogłupio.Prócztego,
jeśliktośpowiedziałby,żejegohistoriazgodnajestzrocznikamitejlubinnej
monarchii,niezarazmapublicznąpowagęmonarchii.inaczejłatwoiporęcz-
niebędziekażdemudlawszelkiejnawetbaśnizyskaćwiarę,mówiącjedno
kłamstwo.osiągnąłtouwieluhistorykfilon,którywswychhistoriachprze-
konywał,żewszystkieczasyzgodziłysięzprawdziwymirocznikamiczterech
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monarchii,powiększejczęścibezżadnejpodstawyiświadectwa.rzekłem
histo ryk, boówprawdziwyfilon,bardzopoważnyfilozofazarazembardzo
biegłyteolog,obcybyłzarównobezczelnościikłamstwu,jakrównieżpisaniu
historii.euzebiuszbowiem,hieronimiSuidas,którzybardzopilniewyliczyli
dziełafilona,żadnegoniemajądzieła,wktórymfilonspisałbydziejeiczasy
któregośkrólestwa.Takuczonympodkażdymwzględemmężomtaksiążka
oczasachwydajesięzezmyślonymnapisempodrzucona.Tejsprawydowodzi
sięteżoczywistymiuzasadnieniami.

Pierwszymjestto,żeautortejksiążkipisze,iżródSalomonaznikłwocho-
zjaszuaJoas,któryponimwkrólestwienastąpił,niejestzpokoleniaSalo-
mona,lecznatana.Jaktojestbłędne,łatwozPismaŚwiętegosięujawnia.
Bowiemw4Krl11,2taksięczyta:Atalia tedy, matka Ochozjaszowa, ujrzawszy,
że syn jej umarł, po wsta ła i po bi ła wszyst ko na sie nie kró lew skie. A wziąw szy
Jo za ba, cór ka kró la Jo ra ma, sio stra Ocho zja szo wa, Jo asa, sy na Ocho zja szo -
we go, ukra dła go spo śród sy nów kró lew skich, któ rych za - [634] bi ja no, ... 
i skry ła go od ob li cza Ata lii, że by go nie za bi to. aw4Krl12,18:Wziął Jo as,
król judz ki, wszyst kie rze czy po świę co ne, któ re by li po świę ci li Jo za fat i Jo ram
i Ocho zjasz, oj co wie je go itd.aw4Krl13,1:Ro ku dwu dzie ste go trze cie go
Jo asa, sy na Ocho zja sza, kró la judz kie go itd,Także2Krn22,9:I nie by ło więcej
żad nej na dziei, by miał kró lo wać ktoś z ro du.

Jestwreszciewtejsprawieowoznakomiteświadectwo,przeciwkoktóre-
mubrakmiejscadlawymówki,z1Krn3,11,gdziewpotomstwieSalomona
jasnymisłowamiwyliczonyjestJoas,synochozjasza.To,coMateuszwyraź-
niepotwierdzamówiąc:Jo za fat zro dził Jo ra ma. A Jo ram zro dził Ozja sza. 
A Ozjasz zro dził Jo ata ma. A Jo atam zro dził Acha za. A Achaz zro dził Eze chia -
sza (Mt1,8-10).zezrodzeniainaturywięcezechiaszbyłsynemJozafata,
idlategoSalomona,jakmówiMateusz,aniepostanowieniemDawidazasyna
poczytywany,jaktwierdzifilon.Któżwięcścierpitych,którzywbrewnaj-
wyraźniejszym świadectwomPismaŚwiętego twierdzą, że ród Salomona
skończyłsięnaochozjaszu?

leczzaistenawettuψευδοφιλοςówfilonniekładziekresukłamaniu.Prze-
kazujemianowicie,itoponownie,żeci,którychPismonazwałosynamiJoza-
fataabraćmiJorama,ciniebyliprawdziwiesynamiJozafataibraćmiJorama,
leczpotomkaminatana.Byśtemusięzdziwił,anawetprzeklął,należyponi-
żejwypisać,coczytasięw2Krn21,1-4:I za snął Jo za fat z oj ca mi swy mi i po -
grze bion jest z ni mi w mie ście Da wi do wym; a Jo ram, syn je go, kró lo wał mia sto
nie go. Ten miał bra ci, sy nów Jo za fa to wych: Aza ria sza i Ja hie la, i Za cha ria -
sza, i Aza ria sza, i Mi cha ela, i Sa fa tia sza; wszy scy ci sy no wie Jo za fa ta, kró la
judz kie go. I dał im oj ciec ich da rów wie le, sre bra i zło ta, i do cho dy, z mia sta -
mi bar dzo obron ny mi w Ju dzie, a kró le stwo od dał Jo ra mo wi, prze to iż był pier -
wo rod ny. Po wstał te dy Jo ram na kró le stwo oj ca swe go, i gdy się wzmoc nił,
za bił wszyst kich bra ci swych mie czem.

Wtymmiejscujakimożebyćwykręt,jakwielkaswawolawyjaśniania,jak
wielka żądza zmyślania, a nawet jak osobliwa bezwstydność, byśmy za-
przeczyli,żesynamiJozafata,prawdziwymirodzonymibraćmiJoramasąci,
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których[635] nietylkoPismotaknazywa, lecznawetpodajeprzyczynę,
dlaczegojakorodzonychbracitrzebaichpojmować.Joram,powiada, miał
bra ci, sy nów Jo za fa to wych (2Krn21,2),byśniemyślał,żebraciskądinąd.
itoteż,byśniemógłwątpić,razporazpowtarza: wszy scy ci sy no wie Jo za -
fata, kró la judz kie go. I dał im oj ciec ich da rów wie le, ... a kró le stwo od dał
Jora mo wi, prze to iż był pier wo rod ny (2Krn21,3).

cowięcej,wspomnę jednakto,cobezżadnegoświętegoiświeckiegoświa-
dectwaibezżadnegorozumnegoprzypuszczenia,błędnyówfilonzmyśla.Spór
powstałymiędzysynamiDawidaaBatszebą.zarządzenieDawidaopotom-
kachpewnymporządkiemnakrólestwienastępujących.ŻeodkrólaJoasawszy-
scynastępnibylidwojga,anawettrojgaimion.Żeodspustoszeniadoniewoli
upłynęłodwadzieścialat.ŻeMardocheuszprzekroczyłwiekizaakaoosiem-
naścielat.ŻeMachabejczycyzkapłaństwemrównieżpanowaniezdomuDa-
widowegoporwali,skądpowstałynieprzyjaźnie.iwieleinnychtegorodzaju,
któreczęściowosązmyślone,częściowonawetPismuŚwiętemuprzeciwne.

Dalej,żezwłaszczawludzkiejhistoriiówfilontakbardzoczęstomajaczy,
żełatwojemumówiącemuuwierzysz,iżksiążkętęnapisałwostatnimroku
swejzgrzybiałejstarości.Piszechociażby:rokudrugiegocyrusaprorokowali
aggeuszizachariasz.Także:zpowoduśmierciDariuszahystaspesapraca
zostaławstrzymanainiemożnabyłodojśćdocyrusa,któryuwikłanybył
wwojnęTamirską.Także,iżpocyrusienastąpiłaswerstarszyartakserkses,
którywięcejniżdwanaścielatpanowałiwysłałdoJudeiholofernesa.Także,
iżmiałondwóchsynów,którzybilisięopanowanie,leczgdyjedenznich,
tojestDariuszlongimanodniósłzwycięstwo,wjegopierwszymrokuJezus,
zachęconyprzeztychżeprorokówprzystąpiłdobudowyświątyni.

Któżniewidzi,żetowszystkojestbłędneibardzosprzecznezwszystkimi
uznanymihistorykami?Dziwięsięprzeto,coanniuszowiprzyszłodogłowy,
bytęksięgę,któramatytułDe tem po ri bus, wktórejwielebłędnie,wielenie-
dorzecznie,cośnawetwbrewPismusięmówi,przypisałfilonowi,mężowi
bardzouczonemuimądremu.Któżbowiemuwierzy,żefilonnieznałowego
Kserksesa,królawszystkichPersów,bardzosławnegowśródGreków?Że
DariuszahystaspesapomieszałzDariuszemMedem,cyrusa[636] wujem?
Żetegoaswera,którywstrzymałwznoszenieświątyni,uznałzaojcalongi-
mana?Wtebłędytentylkomógłmianowiciepopaść,ktozobupiśmiennic-
twami,iświętymiświeckim,jestcałkiemnieobeznanyiniedoświadczony.

awięcniefilon,Żyd,któregoumysł,biegłość,wymowęsławiłastarożyt-
ność,byłautoremtejksiążki,leczjakiśczłowiekbeztegodobregorzemiosła,
bezzdolności,bezpiśmiennictwa.Wżadnymnapewnomiejscutenmylny
filonnieplatonizuje,leczwszędziemówinietylkonieuczenieiniewyraźnie,
lecznawetprostackoibrzydko.

alebymowawróciłaskądodbiegła,skoromonarchiiGreckiejirzymskiej
niemaobecnieżadnychpublicznychroczników,iżadnychzgołaautorów,
którychhistoriezgadzałybysięztegorodzajurocznikamiidonichprzysta-
wały,zaistewtychdwóchmonarchiachprawidłaanniuszażadnegoniebędą
miałyzastosowania.
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lecziwdwóchwcześniejszychmonarchiachwydająmisięzaisteniepo-
trzebneizgołabezużyteczne.chociażbowiemPismaŚwiętepodały,żeMe-
dowieiPersowiemieliprzechowaneroczniki,(est2,23;6,1i10,2oraz1ezd
4,15i5,17i6,1-2),ażeBabilończycytakżemielihistoriepublicznejpowagi
poświadczyłnietylkoJózefflawiusz,lecziinnibardzoznakomicipisarze.
Tychrocznikówmyjednakdzisiajniemamy.zewszystkichteżhistoryków,
wyznaję,żepewnejestisprawdzone,iżBerozuszatymirocznikamipostępo-
wał,bojestbardzoprawdopodobne,żepublicznąpowagąwydałhistorięchal-
dejczyków.niewidzęnatomiast,dlaczegomiałbymprzyznać,żepublicznym
historykiemPersówbyłMetastenes,októrymuPliniuszaiJózefaczytałem,
żepisałosprawachindii,anieczytałem,żeosprawachPerskich.(Pliniusz
wksiędzeszóstej,rozdział17orazwksiędzesiódmej,rozdział2.Józefflawiusz
wksiędzedziesiątejAn ti qu ita tes Iu da icae, rozdział12iwpierwszejksiędze
Con tra Ap pio nem. KtezjaszGnidiuszuDiodoraniewspominażadnegokróla
Perskiego.zakładatylkoszeregkrólówMedów,awnimpewnegoMandana,
któregożadnahistorianiezna,asłuszniejaksięzaistewydaje,ponieważimię
jestraczejniewiastyniżmężczyzny).leczponieważnieodtegozawisłasuma
sporu,dajmytoanniuszowidarmo.Jakitorównież,żeKtezjaszaGnidiusza
trzebaprzyjąćwdziejachiczasachPersów.MianowicieuDiodorawtrzeciej
księdzesamKtezjaszdajeświadectwo,żeGrekomprzyniósłprawdziweipew-
ne roczniki Persów iMedów. Ponieważ więc Ktezjasz to o sobiemówi,
wierzmymu.Bolucjanpowiada,żeKtezjaszGnidiuszpisałosprawachin-
diito,czegoanisamniezobaczył,[637] aniodinnegoopowiadającegonie
usłyszał.Żewięcsątobaśnie.alenaraziedajmynato,bonieowszystko
trzebasięspierać.Wykażmyto,żeksięgi,któreprzytoczyłanniusz,opisane
imionamiBerozaiMetastenesa,niesąaniBerozaaniMetastenesa.

nadtorafałWolterrańskiwczternastejksiędzeAn th ro po lo gia zauważył,
żeBerozanniuszaniejestprawdziwy,leczzmyślony.zgadzająsięznim:
ludwikVives oraz przeliczni inni bardzo uczenimężowie. (Wpierwszej
księdzeDe ve ris nar ra tio ni bus, zaraznapoczątku.WksiędzepiątejDe tra di -
tio ni bus oraz we wstępie do osiemnastej księgi De ci vi ta te Dei. Jacques
lefèvred’Étaples(faberStapulensis): In pri mum li brum Po li ti co rum Ari sto -
te lis).Tasprawa,wydajemisię,możebyćzałatwionastosownymiuzasadnie-
niami.najpierwżetenBerozanniuszapisze(księgadruga),iżnoeoprócz
trzechpierwszychsynów:Sema,chamaiJafeta,zrodziłwieluinnychpopoto-
pie,cowydajesięprzeciwnePismuŚwiętemu.Mówiono:Ci trzej są sy no wie
No ego, i od tych roz siał się wszy stek ro dzaj ludz ki po wszyst kiej zie mi (rdz
9,19).niebyłowięcinnychsynównoego,którzybynarozkaznoegogłówne
osiedlakręguziemizałożyli.opowiadadalej(księga3),gdynoeleżałpijany,
chamchwyciłjegomęskienarządypłcioweicichomruczanączarodziejską
pieśniązojcasięnaigrawającobezpłodniłgoiwytrzebił.Piszeponadto,że
noeprzybyłdoWłoch,zostawiłWłochomksięgisprawBoskichiprzyrodzo-
nych.ŻerównieżtennoejestJanusem,którypierwszypanowałnadWłocha-
mi.Także,iżnemrodbardziejstarałsięopokójireligiębogówniżopotęgę,
dlategoprzeniesionynagleprzezbogówstałsięniewidoczny.Łatwobym
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wykazał,żetowszystkosązmyślenia,tylkożezabardzowielkośćtejksięgi
bywzrosła.Mówiteż,iżtensamnemrodposłałdoazjiasyryjczyka,Meda
iMagoga,którzyustanowilikrólestwa:asyryjskie,MedówiMagoga(do4,
do5).aponieważbylionisynamiJafeta,bardziejwiarygodnejest,żena
rozkazojcalubdziadaosiedlawprowadzili,albozpewnością,jakmowajest
wrdz11,1-9samBóg,którypomieszałjęzykiwBabel,stądrozproszyłich
na przestrzeniwszystkich krain. (Wszystko, co o starożytnościma nasza
wiedza,tasama,którąmieliJudejczycy,którąroztrząsaJózefflawiusz,euze-
biusziaugustyn,pustejest,jeślitojestprawdziwe).

Prócztegoopowiada,żeSemiramidazmiasteczkazrobiłaBabilonbardzo
wielkimmiastemiraczejzbudowałago,niżpowiększyła.anaodwrótpraw-
dziwy Beroz u Józefa flawiusza, w pierwszej księdze Con tra Ap pio nem
Alexan dri num, pisarzyGreckich[638] gani,którzybłędnieprzekazali,żeBa-
bilonprzezSemiramidęzostałzbudownyiprzedziwnedziełaprzezniąwokół
niegozostaływzniesione.

dotego(do5)Berozanniuszapodaje,żewKenchrachwegipciekról
hebrajczykówzginąłwczarodziejskimmorzu.czegozaistewżadensposób
Józefflawiusz(wpierwszejksiędzeCon tra Ap pio nem) byniepominął,który
chcącstarożytnośćhebrajskiegoszczepuwobecGrekówwykazać,niemógł
żadnego,aniwcześniejanidawniejwyrażonego,świadectwaprzytoczyć,niż
zTer tius Li ber Chal da eorum, gdzienapisał,żenabuchodonozorspustoszył
świątynięimiastoŻydów.

PonadtoBerozanniuszaanijawnieaniukrycienieczyniżadnejwzmian-
kioabrahamie.TymczasemówprawdziwyBeroz,jakpiszeJózefflawiusz
(księgapierwszaAn ti qu ita tes Iu da icae, rozdział15),wspominazawiązkowo
abrahamatymisłowy:Po po to pie zaś w dzie sią tym okre sie u Chal dej czy ków
był ja kiś mi ło śnik spra wie dli wo ści, mąż wiel ki i gwiezd nej wie dzy bie gły. Prócz
tegowspomniałBerozdziejeSennacheryba,królaasyryjczyków,jakświad-
cząJózefflawiusz(księgapierwszaAn ti qu ita tes Iu da icae, rozdział1)oraz
hieronim(In Isa iam, rozdział37).

auBerozaanniuszaoSennacherybieżadnejwzmiankiniema.Prócztego
zmyślonyówBerozpołożyłkresswojejhistoriinaaskadatesieXViii,królu
asyryjczyków.PoktórymjednakdwudziestuinnychkrólóważdoSardana-
palaBabilończykomrozkazywało.lecztychjednakBeroznieopuścił,anawet
doliczyłtych,którzywpaństwieBabilońskimnastąpiliponabuchodonozorze,
synunabulassara,ażdocyrusa,jaktwierdzą:Józef,księgapierwszaCon tra
Ap pio nem, orazŚwiętyhieronimIn Da nie lis qu in tum ca put. aMetastenes
anniusza,gdywyliczyłtrzydziestuośmiukrólówasyryjczykówodSaturna
doSardanapala,idodałteżczaskażdegoznich,oświadczył,żewtymwszyst-
kimidziezaBerozem,anawetwypisujejegosłowa.

iniemożnapowiedzieć,żetaksiążkaostarożytnościachjesturywkiemBe-
roza,aniecałymdziełem,ponieważchoćbysamanniuszsprzedałnamjąjako
całedziełko.równieżManetonanniuszaotwarciemówi,żehistorię stąd
zaczyna,gdzieBerozswojejhistoriikreskładzie.TakwuzupełnieniuMane-
tondoosiemnastukrólówBerozadorzucaczternastuinnych,którychgdyby
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otrzymałodBeroza,wżadnymwypadkubyniezaprzeczał.zmyślonywięc
jesttenBerozanniusza,anieniezupełny.

cóż,że[639] zestarożytnychpisarzyBerozniepisałhistoriichaldejczyków,
aniegipcjan,anilibijczyków,aniceltyberów,aniitalów,aniGermanów,lecz
chaldejczyków.anniuszowyzaśBerozrównookazujesięhistorykiemtych
wszystkichkrólestw.nieznajdzieszżadnegouznanegopisarza,któryBeroza
powołujenaświadkaprawdy,jaktylkowsprawachchaldejskich.Tymczasem
gdybypoważnypisarzinnesprawyspisał,bezwątpieniaczasembyłbywnich
przezjakiegośhebrajskiego,Greckiego,alboŁacińskiegopisarzaprzytoczony.

leczniewiem,czyniebyłobylepiejtegoBerozazałatwićbezżadnegouza-
sadnienia.rzeczybowiemtakstarożytneupamiętnia,żechociażmógłbyśje
uważaćwswymprzypuszczeniuzabłędne,jednak,dlaichwielkiejdawności
wykazaćbyśniemógł.Wsprawachbowiemtegorodzajuimktośjestbardziej
zuchwały,tymwiększąmaswobodęzmyślania,takdalece,żeocałychzaiste
księgachipisarzach,jakmówifabiusz,bezpieczniekłamie,boniemożnazna-
leźćtych,którychnigdyniebyło;osamychzaśrzeczachkłamienawetnaj-
bezpieczniej,ponieważżadnychświadkówniemożnaprzedstawić,którzynie
bylibydziećmi,gdybyprzeciwkostarcomzeznawali.

Gdywtejsprawiepewienbiskupzostałprzeznaszychprzychwycony,że
częstogrzeszył,niekiedybowiemprzytaczałtychpisarzy,którychnigdyżaden
wiekniemiał;pisał,iżniegdyśdziałysięterzeczy,którychżadniludzienie
uczynili;odpowiedział:niemaznaczenia,czytak,czyinaczejmyślisz,ponie-
ważwszystkojestwątpliwe,prócztego,cozawierająKsięgiŚwięte.niegod-
nyzaistebiskupaitoTeologapogląd.Gdybybowiempowiedziałtoczłowiek
wiejskiiczczy,niedziwota.

leczbyśmypowrócilitam,skądodeszliśmy.Łatwiejpowiadamjesttym
Berozemanniuszawzgardzić,niżgoodeprzeć.Dlaludzibowiemuczonych
samoprzeczytanieksiążkibędzieprzekonaniemdośćwielkim,nieuczonych
przekonywanieniedotyczy.niechzeswegoBerozakorzystają,towolno.an-
niuszmówi,żePliniuszwspominatylko,iżonliczyłczasyjakichśnapisów
naczterystaosiemdziesiątlatprzedninemiforonem.GdyjednakPliniusz
niczegoinnegonieprzekazuje,jakżeBeroztakbardzozabłysnąłastrologią,
iżateńczycyjemudlaboskichprzepowiedniwpublicznymgimnazjonieposta-
wilirzeźbęzezłoconymnapisem.niechwięc,jakpowiedziałem,zeswego
Berozakorzystają,leczzPliniusza [640] powaginiechniekorzystają.cowięcej,
nawetzjakiegośprawdopodobnegoświadectwa,albojakiegośstosownegoro-
zumowania.Śmiesznebowiemjestto,żehieronimniekiedyużywasłówtego
Beroza.Jakbyzaistemogłomiećmiejscekłamstwo,chybażeówzmyślony
BerozwyzyskałjakieśsłówprawdziwegoBeroza.

lecz,jakbędziemożnanajkrócej,odrzućmyjużMetastenesaanniusza.
niebędęścigałdrobnychbłędów,którychwmałymtomikujestdużo.zobacz-
mytylkotewiększe.

opisujewięckrólówiczasymonarchiiPerskiejwtensposób:Po za bi ciu
Balt As sa ra pa no wa li ra zem Cy rus i Da riusz dwa la ta, od tąd sam Cy rus 
dwa dzie ścia dwa. Syn Da riu sza Star szy Ar tak serk ses Aswer lat dwa dzie ścia.
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Po mściw szy w tym cza sie roz ruch Ta mir ski, któ ry pod stę pem zdra dził stry ja 
w Ta mi rze, dwaj je go sy no wie: Cy rus Ar ta ban i Da riusz Lon gi man, sie dem
mie się cy wal czy li o pa no wa nie a siód me go mie sią ca zwy cię stwo przy pa dło
Lon gi ma no wi i kró lo wał trzy dzie ści sie dem lat. Je go syn Da riusz No tus lat
dzie więt na ście, Wiel ki Ar tak serk ses Da riusz Mem non lat pięć dzie siąt pięć.
Artak serk ses Och dwa dzie ścia sześć. W na szym wie ku Arzes lat czte ry, ostat ni
Da riusz sześć.

Tychrównieżkrólówiczasy,wtymsamymporządkuitymisamyminie-
malsłowami,zapisałfilonanniusza,żejegobyśpodejrzewał,alboraczejwie-
dział,żeonbyłtwórcąobubaśni.filontotylkododaje,mianowiciezpracowni
hebrajczyków,żeówaswertonabuchodonozor,któregodziejeopisujehistoria
Judyty.

otozaśnajpierwpytam,któżtojest,tenStarszyartakserksesaswer,który
ojcamiałDariusza,wujacyrusa,którykrólowałdwadzieścialat,któryteżbył
nabuchodonozorem,któregowojskoiDowódcęrycerstwaholofernesajedna
niewiastazwaliła,którynastępniemiałdwóchsynów:cyrusaartabanaoraz
Dariuszalongimana.odpowiedzązaiste,żebyłtoKambyzes.TobowiemMe-
tastenesniecowyżejnapisał,żecyrusiDariusz,sześćlatwcześniejniżzdo-
byliBabilon,mającwytoczyćwojnękrólowejTamyry,zrzeklisiękrólestwa
Perskiego na rzecz syna Kambyzesa. To zostało przekazane także zgodą
wszystkichhistoryków,żeKambyzesza- [641] razpocyrusiemiałpanowa-
nienadPersami.TenwięcaswerbyłtożsamyzKambyzesem.zaistejednak
coStarszegoaswerapoprzedziło,towarzyszyłomuiponimnastąpiło,takbar-
dzojestodmienneodKambyzesa,żewydajesięnawetprzeciwne.

najpierwbowiemnieDariuszbyłojcemKambyzesa,leczcyrus.Toświad-
czą:nietylkoherodot,Józefflawiusz,hieronim,leczwszyscypisarzeGrec-
cyiŁacińscy.Dowodemzgołatejsprawyjesttakże,iżrodziccyrusamiał
imięKambyses,jakwszyscyhistorycypowiedzielijednymgłosem.Dariusz
zaśniemiałżadnegoprzodka,którybyłwołanyKambyzes.zgadzasięwięc,
żeKambyzesbyłsynemcyrusaanieDariusza.Prócztego,jeżeliKambyzes
byłsynemDariusza,napewnopośmierciDariuszanastąpiłbynakrólestwie
ojca.TymczasempośmierciDariuszasamcyrusPersomiMedomdwadzie-
ściadwalatarozkazywał,jakrównieżMetastenesifilonsięzgodzili.awięc
KambyzesniebyłsynemDariusza,leczcyrusa,poktórymwpanowaniuna-
stąpił.Pozatym,gdymonarchiazostałaprzezcyrusaprzeniesionazMedów
naPersów,jakimsposobemprawdopodobnejest,żesynDariuszaMedanastą-
piłwmonarchii,asyncyrusaPersanienastąpił?leczpocojaniepoczytalny
usiłujęudowodnićuzasadnieniamitęsprawę,któraskorozależyodwiary
whistorię,zazgodąwszystkichhistorykówupamiętnionazostała?Wcalezaiste
nietrzebawalczyćrozumemztym,któregopokonujepowagawszystkich
historykówkościelnychiświeckich.

Podobnejestto,conastępniedodaje,żecyrusbyłwujemtegoaswera.Byli
więcPerscyrusiMedDariuszrodzonymibraćmi,conawetrozumowisię
sprzeciwia.awszyscypisarzeinnychrodzicówMedowiDariuszowi,innych
Persowicyrusowiprzypisują.
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coznównatrzecimmiejscudodaje,żeówaswerdwadzieścialatpanował,
torównieżjestprzeciwnewszystkimhistorykom.Wydajesięzaśzmyślone
dlatego,żebyhistoriaKsięgiJudytyzdawałasięzaniegopisana,coeuzebiusz
wChro ni cae bardziejopowiadaniżnaśladuje.Jestbowiemtradycjąhebraj-
czyków,któranieopierasięaninaodpowiednimświadectwie,aninaprawdo-
podobnymrozumowaniu.SprzeciwiasięzaisteJózefflawiusz,którywdrugiej
księdzeAn ti qu ita tes Iu da icae, rozdział2,mówiżeKambyzeszmarłwsiód-
mymrokuswegokrólowania.[642]aleieuzebiuszdajeKambyzesowitylko
osiemlatpanowania.herodotzaśsiedemlatipięćmiesięcy.anabuchodo-
nozor,którywspominanyjestwKsiędzeJudyty,więcejnawetniżtrzynaście
latpanował, jakmaszwrozdzialedrugim.awięcKambyzesniebył tym
nabuchodonozorem.Prócztegowszystkiehistoriewyjawiają,żeiKambyzes
icyrus,poktórymonwkrólestwienastąpił,bylikrólamiMedówiPersów.
amówisię,żenabuchodonozorzKsięgiJudytynigdyniebyłaniMedów,ani
Persów,leczjedynieasyryjczykówipanowałwwielkimmieścieniniwie.

DotegojeżelikrólemMediibyłKambyzes,jakprawdziwiebył,jakimspo-
sobemnabuchodonozor był tym, który zdobyłarfaksada, królaMedów?
Mianowiciechociażnaszymzdaniemzmyślaćmożna,corobifilonenniusza,
żearfaksad,sprzymierzeniecstronnictwaTamirskiego,asyryjczyków,Medów
iPersówzmusiłdoupadku,leczjednakPismoŚwiętenienazywagostądkró-
lemMedów.natejsamejbowiemzasadzieówarfaksadzwanybyłbykrólem
Persówiasyryjczyków.cóż?Mówisiężenabuchodonozorwtedybyłkró-
lemasyryjczyków,gdyarfaksadpokonałkrólaMedów.Jakiewięcjestzmy-
śleniefilona,żearfaksadzPersamiiMedamirównieżasyryjczykówzmusił
doupadku?

Prócztegoówarfaksad,zktórymwalczyłnabuchodonozor,założyłkwit-
nącemiastoMedii,któremuimięekbatana,jakczytasięwJdt1,1-4.Tymcza-
sem miasto to na wiele lat przed Kambyzesem zostało wybudowane,
mianowicieprzezDioklesaV,królaMedów,jakświadczyeuzebiuszwChro -
ni cae, tosamoherodotwpierwszejksiędze.inieuchodzimi,żeDiodornapi-
sałwtrzeciejksiędze,iżekbatanazałożonazostałaprzedSemiramidą,wktórej
onawybudowałakrólewskizamek;Pliniuszzaśwksiędzeszóstej,rozdział14,
żejestbudowląSeleukosa.leczponieważnieumyślnie,leczprzypadkiem
wpadłemwewspomnienie tejsprawy,zadośćuczynięjednemuidrugiemu
jakbymimochodem,jaknajkrócej.

PopierwszeDiodordużobredziwhistorii.Miałzapewnetęsamą,coinni
Grecy,żądzękłamstwa.cóżbowiembardziejswawolnegowłgarstwie,niż
krajGrecji,pustyinakażdybodziecpodatny?chyba,żeDiodorabronitytuł
jego księgi, która teraz jedyna istnieje: De an ti qu orum fa bu lo sis ge stis 
(o baśniowych dziejach przodków) [643] zatytułowana, która ponieważ
swemutytułowiodpowiada,nikogoniemyli.cobowiemprzyrzekł,toispeł-
nił.BożePliniuszwewstępiedocałegodziełatwierdzi,iżDiodorpierwszy
wśród Greków przestał bredzić, to z kontekstu Pliniuszowej przedmowy
widać,niedoprzewrotnościhistoriisięodnosi,leczdodaremnościtytułów.
Greccy bowiem pisarze na każdym kroku dawali swoim księgom puste
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inadętetytuły.leczDiodor,jakPliniusztampowiada,księgiswojejżadnym
błahymanipustymtytułemnieobrzydził,jakpoprzednicy,leczhistorięza-
pisałbibliotece.WięcpowagaDiodoraniebędzienasprzynaglać,jeżelicoś
owspaniałościSemiramidyorazozamkukrólewskimwzniesionymwekba-
tanieGreckiebaśnieopiewają,aonjealboprzytoczył,albonawetzanimi
poszedł.Pliniuszzaśczęstobłądziwsławieniutych,którzyzałożyliwspania-
łemiasta.leczdorzeczy!Skoropewneidowiedzionejest,żearfaksad,ten
któryzbudowałekbatanę,istniałprzedKambyzesem,niemożebyć,abyKam-
byzesbyłuważanyzategonabuchodonozora,któryodniósłzwycięstwonad
arfaksadem,założycielemekbatany.

PrócztegoniniwazapanowaniaPersówzostałaspustoszonaprzezBabi-
lończyków,jakmówiProroctwonahuma.itomiastopodczaszajmowania
monarchiiprzezPersówniemiałowłasnegokróla.lecznabuchodonozor,
któregowspomnieniejestwKsiędzeJudyty,panowałwwielkimmieścienini-
wie,awięctocoprzytaczahistoriaJudytyniedziałosięzaKambyzesa,lecz
jakprawdziwiemyśliKarion,przedpanowaniemPersów.ażebymodtego
zdaniaodstąpiłnieskłaniająmniesłowaachiora,któreprzytoczonesąwyżej
wrozdzialepiątym.BoprzedtąwyróżniającąsięniewoląbabilońskąPanutra-
piłkilkakroćcałenasienieizraelaioddałichwręcezdobywów,toegipcjan,
toSyryjczyków,toasyryjczyków,toMoabitówiammonitów,ażwreszcie
odrzuciłichsprzedswegooblicza.Ponieważzaśjeńcyuprowadzenizostalido
różnychkrajów,alewkrótkimczasiesprowadziłichPannaswojąziemię,
dlategowKsięgachKrólewskich tegorodzajumniejszeniewoleobjętesą
milczeniem.BoiSdz18,31jestwzmiankaojakiejśniewoli,októrejjakmyślę
Kajetansłuszniemówi,żepominiętajestwKsięgachKrólewskich.Powiada:
Bo nie wszyst ko zo sta ło za pi sa ne. Prze to Achior nie mó wi o tej wy ró żnia ją cej
się nie wo li Ba bi loń skiej, lecz o ja kiejś in nej. [644] Da lej za cza sów Ju dy ty
świą ty nia Je ro zo lim ska nie by ła zbu rzo na, a sa mo mia sto nie by ło spu sto szo -
ne. iznowumówi:Ma ją Je ro zo li mę, gdzie są świę te nad świę ty mi. leczza
czasówKambyzesaiświątyniabyłazburzonaimiastojeszczeniewznowione.
Pozostajewięc,żeto,coopowiadahistoriatejJudyty,niepowinnobyćodno-
szonedoKambyzesa.

Słuszniewięcniektórzyprzeczą,iżówwczesnyaswerbyłjakimśarta-
kserksesem,bowrzeczysamej,jakiegoopisujeMetastenesifilon,niebyło
żadnego.Którygdybynawetbył,jeżelizarazpocyrusierządził,niebyłby
zaisteojcemlongimana.Ktobowiemwątpiłby,iżpokrólestwiecyrusaiKam-
byzesapanowanienadPersamiosiągnąłDariuszhystaspesa,poktórymnastą-
piłwpanowaniusynKserkses?Tobowiemherodot,Justyn,orozjusziinni
świeccypisarzeprzekazali,atakżewszyscystarożytnipisarzekościelni:Józef,
Klemens,afrykańczyk,hipolit,euzebiusz,hieronim.

hieronimzpewnościąsprawętęniejakowątpliwąiniepewną,leczjako
przejrzystąiustalonąprzekazałIn Da nie lis ca put sep ti mum, mówiąc:Trzy rzędy,
któ re by ły w pasz czę ce be stii, nie któ rzy uwa ża ją że by ły kró la mi Per sów po
Cy ru sie, a imio na, któ re mie li, za mil cza ją. My zaś, po nie waż wie my, że po
Cyru sie, któ ry pa no wał trzy dzie ści lat, pa no wa li u Per sów: Kam by zes, je go
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syn i bra cia Ma go wie, a po tem Da riusz, któ re go dru gie go ro ku za czę to bu do -
wać świą ty nię w Je ro zo li mie; Pią ty, Kserk ses syn Da riu sza; Szó sty Ar ta ban;
Siód my, Ar tak serk ses Lon gi man; Ósmy, Kserk ses; Dzie wią ty, Sog dian; Dzie -
sią ty Da riusz Noth; Je de na sty Ar tak serk ses Mem non; Dwu na sty Ar tak serk ses
Och; Trzy na sty Ar sen, sy n Ocha; Czter nasty Da riusz, syn Ar sa na, któ ry po ko -
na ny zo stał przez Alek san dra; ja kim spo so bem po wie my, że by ło trzech królów
Per skich? Dotądhieronim.

zaiste,jeżeliwszeregukrólówPersówTucydydes,czyjakiśinnyhistoryk
pominiealbobraciMagów,alboartabana,albodrugiegoKserksesa,nicnie
powinno być dziwnego, ponieważ oni albo panowali bardzo krótki czas,
albozapewnewtymteżkrótkimczasiewalczylizinnymiopanowanie.lecz
DariuszahystaspesaorazKserksesa,jegosyna,któryjakonajpotężniejszy
[645] inajbogatszykrólwiódłprzeciwkoGrecjinieprzeliczonewojskaizdzia-
łałto,coopowiadajągreckieiłacińskie,pogańskieichrześcijańskiehistorie,
tychpowiadamdwóchtakwybitnychiprzesławnychkrólówmilczeniempo-
mijać,jestskrajnąniewiedzą,bymniepowiedziałbezwstydem.Bojeśliktoś
przeczy,żeoniwPersjipanowali,możeteżzaprzeczyć,żeKonstantyniTeo-
dozjuszpanowaliwrzymie.Boliczniejsiipoważniejsihistorycyanitego,ani
tamtego,nietwierdzą.

aherodotiTucydydesotychmianowiciekrólachswegowiekutakmówią,
żezdająsięopowiadaćrzeczywidziane,aniesłyszane.ajeżeliherodotdo
swejhistoriimieszabaśnie,nienależyztegopowoduodmawiaćmuwiary
wsprawachpublicznychijawnychjegoczasu,wktórychniebyłożadnego
miejscadlazmyślenia.inaczejPlutarch,którynajmniejszenawetbłędyhero-
dotaprześladowałnaganą,tenbłąd,gdyżbyłbardzowielki,jaknajbardziejby
ścigał.Wierzmyprzetoraczejherodotowi,Tucydydesowi,Justynowi,orozju-
szowi,afrykańczykowi,euzebiuszowi,hieronimowi,Józefowiflawiuszowi,
orazinnymuznanympisarzom,niżMetastenesowi,temuniestarożytnemu
inieuczonemu,lecznowemu,prostackiemu,bezmyśli,bezsmaku,bezwiedzy,
adotegobezwstydnemu.Którymianowicieobiecuje,żeopiszeczasykrólów
Persówjakwpublicznychrocznikachsąjasnoiprawdziwieułożone,Królów
teżiimiona,jakwspanialepodnimikrólowano,ajednakopuszczakrólów,
którzywśródPersównajwspanialejinajznakomiciejkrólowali.

nieumykami,żeJanKarionmozolniewysilałsię,bymiędzyeuzebiu-
szem,hieronimem,orazpozostałymipoważnymipisarzami,atymPersem
Metastenesemzdałosię,żeniemażadnejsprzeczności.Takwnajwyższejnie-
zgodzie i rozbieżności usiłuje zaprowadzić pokój, a co bardzo się różni,
tosprawić,żebyjaknajbardziejsięzgadzało.Naj pierw więc, rzeczeKarion,
trze ba te go daw ne go Aswe ra ro zu mieć ja ko Da riu sza Hy sta spe sa. ztejjednej
rzeczycałegopoznajKariona.cóżbowiemgłupszegomożnabyłopowiedzieć,
niżżeDariuszhystaspesamiałojcaDariuszaMeda,wujacyrusa,synalon-
gimana?TymibowiemprzymiotamiMetastenesubogaciłtegodawnegoaswe-
ra.cozaśbardziejobceDariuszowihystaspesa,niżzakazaćpublicznym
rozporządzeniem,by świątyniaw Jerozolimiebyłaodbudowana, co temu
dawnemuaswerowiprzypisujefilonanniu- [646] sza?
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BoprzyczynypodaneprzezKariona,dlaczegoKserkseszostałprzezMeta-
stenesapominięty,takdaleceśmiesznesąiniestosowne,żeniepowinnybyć
obecnieprzezemnieomawiane.awszystkiejezosobnaJanVergara,Kano-
nikToledański,mążjaknajbardziejbiegływjęzykuGreckimiŁacińskim,
wLi bel lum octo qu aestio num, (wewprowadzeniu),dokładnieodparł.Jego
pracąipilnościąbardzowtymmiejscuzostaliśmywsparci.Wolimybowiem,
czegonasPliniusznauczył,pożyczonewcałościoddawać,niżbyćzłapanina
kradzieży.TobowiemprzykazanieBazylegozawszebyłoprzeznasuznane,
jeżeliczegośuczysięodinnego,nienależytegokryćobyczajemzłejniewia-
sty,któranieślubnedzieciskryciepodrzuca.z tegopowoduojciecmowy
iwiedzyszczerzepowinienbyćwyjawiony.

Poukazaniutychsprawjaśniejsłońcawidać,cobyłozałożeniemtejmowy,
żeprawidłaanniuszaniemogąbyćpożytecznewsądziehistorii.Gdynawet
ztychpóźniejszychmonarchiichaldejczykówiPersówniepozostałyżadne
publiczneroczniki,anidziełajakiegośpisarza,któryhistorięswąnapodstawie
tychrocznikówbyułożył.DlategoJózefa,euzebiusza,hieronima,iinnych
uznanejwiarypisarzywdziejachalboczasachPersówodrzucać,gdyżniesą
zgodneztymMetastenesem,wyżejomówionymirocznikamiSuzańskimi,
dowodemwielkiejniewiedzyjest,anawetilekkomyślności.

WtymmiejscuJanDriedonabardzozbłądził,człowiekcotyczystaranno-
ściTeologiidobrzewyuczony,acodoznajomościludzkiejhistoriibardzopro-
stacki.Gdywpadłonna tezwojeanniusza ichaldejczykaBeroza,Persa
Metastenesa,GnidiuszaKtezjusza,Żydafilona,SycylijczykaDiodora,biblio-
tekiSuzańskiej, siedemdziesięciu starcówzapałpustymbrzmieniemsłów
napełnił jegouszy:najakżepoważnygłoseuzebiusza,Józefa,hieronima
ogłuchł.

oileroztropniejszyKościół,którygdytworzonebyłyjakieśksięgiadama,
henocha,noego,niezechciałichprzyjąć.Bojakmówiaugustyn:by nie byli
w po wa dze zbyt nia po wo du je sta ro żyt ność, dla któ rej zda ło się, że po win ny 
być mia ne za po dej rza ne, by błęd ne po glą dy nie by ły przed kła da ne za miast
praw dzi wych. Bo i ja kieś są przed kła da ne, któ re mó wi się, że są ich, przez tych,
którzy według swego pojmowania, na każdym kroku w co chcą, [647] w to
wierzą. DotądaugustynwosiemnastejksiędzeDe ci vi ta te Dei, rozdział38.

Gdywięcmężowiroztropnemujakaśksięgajaknajbardziejjestprzedkła-
danazewzględunastarożytność, taksamojaknajbardziejwinnabyćmu
podejrzana.idączatąroztropnościąteksiążkiBerozaiMetastenesachoćby
zezbytniejstarożytnościmamyzapodejrzane,nawetjeśliniezawierająone
niczego, co sprzeciwiałoby się mężom bardzo poważnym. To powoduje,
żepierwszaprzyczynaanniusza,dlaktórejwmonarchiiPersówtrzebaby
odrzucićJózefaieuzebiusza,jestdaremnaipróżna.

Gdyżdrugajestjaknajbardziejbłędna.Boanieuzebiusz,aniktóryśuznany
autorniepisze,żecyrushebrajczykomzniewolonymwBabiloniewcześniej
dałpozwolenieiumarł,zanimBabilonięzdobyłówDariuszMed.nadtoeu-
zebiuszDariuszaMedawChro ni cae nigdzieniewspomina,anipodtymimie-
niem,aniciaxaresa,którymgozwieKsenofont.awięcnieeuzebiuszpisał,
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żecyruswcześniejzostałzabityniżDariuszMedzdobyłBabilonię,ponieważ
DariuszaMedawChro ni cae zgołapominął.herodotzaśniczegotakiegonie
napisał,comuanniuszwmalowuje.

Dariusza,synahystaspesa,wspominająeuzebiusziherodot.Ów,jakzwykł,
krótko,spisującczasykrólestwa,tenszerzejopisującjegodzieje.Wktórych
toopowiada,żeDariuszhystaspesaBabilon,któryodpadłodpaństwaPer-
sów,ponownieioblężeniemścisnąłizdobył.astądpowstałbrzydkibłądan-
niusza.Gdybowiemusłyszał,żeherodotpisze,iżpośmiercicyrusaBabilon
przezDariuszazostałzdobyty,sądził,żeonmyślałoDariuszuMedzie,pod-
czasgdyherodotbezwątpieniaopisał(nakońcutrzeciejksięgi)Dariusza
hystaspesa.Bo że przezcyrusaBabilon został zdobyty po raz pierwszy,
powiedziałbyłwksiędzepierwszej.następniewtrzeciejtwierdzi,żepowtór-
niezdobytymzawładnąłDariuszhystaspesa,muryzburzył,bramyusunął,
anijednego,anidrugiego,ztychnieuczyniłmucyrus,wcześniejprzezsiebie
zdobytemu.niechwięcterazodejdzieanniusz(doswegofilona)imówi,że
herodotieuzebiuszśnili.Samraczejanniuszzaprawdęśni,któryzdwóch
ludzi,DariuszaMedaiDariuszahystaspesarobijednego,azdwukrotnego
zdobyciaBabilonutakżejedno.Towłaściwejestśpiącymiśniącym.

leczpowiadasz,Danielwrozdzialejedenastym(Dn11,1-3),poDariuszu
MedzietylkoczterechkrólówPerskichażdoaleksandra[648] przepowiedział.
awięcniebyłoczternastu,jakmyidączaeuzebiuszemihieronimempowie-
dzieliśmy,żebyło.Wydajesię,żerozumowanietegouzasadnieniaskłoniło
Tertulliana,wtejksiędze,którąnapisałCon tra Iu da eos, bymiędzyDariuszem
MedemaaleksandremczterechtylkoumieścićpośrednichkrólówPersów:
artakserksesa,ocha,któryteżcyrus,następnieargosaiostatniegoDariusza,
któryteżzwanybyłMelas.(Dn9oraz11,gdziemówi,żetymiczteremakró-
lamibyli:cyrus,Kambyzes,aswer,mążesteryiDariusz,synaswera,które-
go jakmówi pokonałaleksander.Ten zaś ostatniDariusz, zgodnie z ich
zdaniem,rozumiesięlongiman,zaktóregopowiadająświątyniazbudowana).

WtenbłądpopadłbystryiroztropnyMikołajzliry,chociażprzezhiero-
nimapouczony:idączasnamihebrajczyków,którzyzupełnienieznająludz-
kiej historii. Ponieważ nie mają w swoim języku żadnych dokumentów
zewnętrznegokrólestwa,anieuznająinnychkrólów,alboPersów,alboGre-
ków,jaktylkotych,którychwspominaPismo.Stądci,którzyniewielewidzą,
idązaŻydamiwwykładzieichpism,którychzrozumienia,jeślinieznająhisto-
riiPogan,alboztrudem,albonapewnowżadensposóbmiećniemożna.itak
hebrajczycyczęstorozumieniehistoriiprzekręcają,ato,czegoniemogąudo-
wodnić,usiłujązmyśleć.ichbłądtrzebawyrwaćikażdypogląddotejposta-
ci sprowadzić, byśmywwyjaśnianiu Pisma Świętego, zwłaszcza w tych
miejscach,któredotyczązewnętrznychsprawpogan,postępowalizadoku-
mentamipogan.Poprawniejwięciprawdziwiejhieronimpojmuje,żeów
czwartykról,któregoProrokwspomina,tobyłKserkses,synDariuszahysta-
spesa;takiegobowiemhistoriePogangoopowiadają,jakiegoprorokopisuje.

ŻezaśDanielpowyliczeniuczterechkrólówPersówopuściłdziewię-
ciu,którzybylipoKserksesie,czynitonietylkoprzeciwkonam,lecztakże
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przeciwMetastenesowiifilonowianniusza.Jakmówihieronim,Duchpro-
rockiniemiałtroskioto,byiśćzaporządkiemhistorii,leczżebyomówić
wszystkiewspaniałości.ajeżeliktośstaranniezbadatradycjeproroków,znaj-
dzie,żewielepośrednichzdarzeńbardzoczęstopomijająijeżelizmilczenia
prorokówosądzi,żenigdytychzdarzeńniebyło,trzebabyobracałsięwwiel-
kimbłędzieoraznieznajomościwielurzeczy.Wtymzaśmiejscuszczególny
powódbył,dlaczegonaKserksesie,króluPersów,zatrzymałsięduchproroka.
WnimbowiemmonarchiaPersównajbardziejgórowałaprzeciwkoGrekom,
takbardzo,żeprzezniezliczonąwoj- [649] skawielośćGrecjanawetwkrót-
kimczasiezdawałosiępowinnabyćspustoszonaiunicestwiona.Przetonagle
Danielowiukazanyzostałaleksander,którynietylkomógłGrekówwyrwać
odPersów,lecztakżePersówpokonać.

leczprawidłaanniuszaiprzykładytychprawideł,orazcałąwkońcuocenę
anniusza,jaksądzę,starannieroztrząśnięto.cóżwięc?Bomożektośpowie,
żeniebędzieżadnejdrogianizasady,naktórejzdołalibyśmyhistoryków
prawdomównychodróżnićodzwodniczychirozpoznać?Będziemianowicie,
anawetbędzierozmaita.

Pierwszeprawoniechbędziewziętezuczciwościiprawowiernościludzi.
Tarzeczzgołamamiejsce,gdyto,cohistorycyopowiadają, toświadczą,
żealbosamiwidzieli,albodowiedzielisięodtych,którzywidzieli.

Takichjestwielewlistachambrożego,cypriana,hieronima,augustyna,
takżewjegoksięgachDe ci vi ta te Dei, wdialogachGrzegorza,krótkowe
wszystkichniemalpismachuznanychnauczycieliKościoła.Podejrzewaćich
okłamstwo,któreonichcielibypiszącwiecznejpamięciprzekazać,jestzbrod-
nią.Wielkimibowiemiprzejasnymicnotaminajświętsiinajlepsimężowie
zasłużylitozdobyć,żewtegorodzajurzeczach,któreoświadczyli,iżsami
widzieli,albousłyszeliodinnychwiarygodnych,którzywidzieli,mianoim
pełnąwiarę.

Wtejsprawieerazmzrotterdamuiniektórzyinnimłodsi,częstoizuchwa-
lebłądzili.cóżbowiemmożnabyłobardziejsamowolnie,bezczelnie,niegrzecz-
nie powiedzieć, jak że hieronim twierdząc, iż miał możność odpisania
hebrajskiejewangeliiMateusza,wtymnajbardziejpoważnyiświętymążkła-
mie?Słuszniewięcpobożnymludziomtazbytniairozpustnaswobodaniektó-
rychmłodszychniespodobałasię,słusznieteżnazwanazostaławystępkiem.

Tozaśpierwszeprawomamiejscetakżeuświeckichpisarzy.cośbowiem
Juliuszcezar,cośSwetoniusz,cośKorneliuszTacyt,cośPlutarch,cośPliniusz
opowiada,copisarzesamiczęściowonaoczniewidzieli,częściowodowiedzieli
sięodtych,którzyobecnejewidzieli.Utychzaistepisarzy,chociażniewolno
patrzećnapobożnośćorazspełnioneobowiązkicnoty,wolnojednaknapewną
rzetelnośćidobroćnatury.niektórzybowiem[650] znich,albopowodowani
miłościąprawdy,albonieśmiałościąwrodzonegowstydu,takdalecewzdry-
galisięprzedkłamstwem,żejużmożewstydzićsiętrzeba,iżniektórzyhisto-
rycypogansąprawdomówniejsiniżnasi.

Bolejącraczejtomówięniżobelżywie;żeowielesurowiejżywotyfilozo-
fówzostałyprzezlaercjuszanapisane,niżżywotyświętychprzezchrześcijan;
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dalecebezstronniejipełniejwyłożyłSwetoniuszsprawycezarów,niżkatolicy
wyłożyli,niepowiemsprawycesarzy,leczmęczenników,dziewiciwyznaw-
ców.onibowiemuzacnych,albofilozofów,albowładcównieprzemilczają
wad,anipodejrzeńowady;ubezecnychzaśpodająnawetpozorycnót.nasi
zaśwwiększościalbosłużąuczuciom,alboumyślnieteżtakwielezmyślają,
żesięichnietylkowstydzę,lecztakżenimibrzydzę.Pojmujębowiem,żeoni
Kościołowichrystusanietylkoniczegopożytecznegonieprzynieśli,leczna-
wetwieleprzysporzyliniedogodności.oszczędzęnazwisk,ponieważwtym
miejscujesttakżeosądobyczajów,anietylkobiegłości,wktórejosądmoże
byćswobodniejszy.Boosądobyczajówpowinienzaistebyćwobecżyjących
ostrożniejszy,awobeczmarłychczcigodniejszy.

Pewnejestzaś,żeci,którzygłosząhistoriękościelnązmyślonąibłędną,
ciniemogąbyćludźmidobrymiiprostymi.acałaichopowieśćwynaleziona
zostałaalbodlazysku,albodlabłędu,zktórychpierwszejestwredne,adrugie
zgubne.BardzosłusznajestskargaludwikanajakieśhistoriezmyślonewKo-
ściele.(KsięgapiątaDe tra den da di sci pli na). Mądrzeonzaisteipoważniegani
tych,którzywmiejscepobożnościzechcielidlareligiizmyślaćkłamstwa.
cojestbardzoniebezpieczneizupełnieniepotrzebne.Kłamliwemubowiem
człowiekowiniezwykliśmynawetwprawdęwierzyć.Dlategoci,którzybłęd-
nymiikłamliwymipismamichcielipobudzićdusześmiertelnikówdoczci
Świętych,wydajemisię,żenicinnegoniezrobili,niżbyprawdziezpowodu
błęduodjętazostaławiara,acosurowoiprawdziwieprzezpisarzyzostało
wydane,równieżpodanowwątpliwość.

Wnocnejpracyherodotabardzowielemiejscabyłodlarzeczyzmyślo-
nychiniewyraźnych.leczwsamymtytuleostrzegłon,żewtejksiędzenie
należyisto- [651] tyhistoriidożywegoobcinać.Wypisałmianowiciemuzy,
którymniekiedybaśniebyłydozwolone,aduszesłuchaczyprzyjemniejimilej
nęciły,czegosurowościąopowiadaniataksamobynieosiągnęły.Ksenofont,
któryjakrzeczefabiuszraczejmiędzyfilozofów,niżmiędzyhistoryków
powinienbyćoddany,usiłujewyobrazićwcyrusiepostaćnajlepszegoinaj-
bardziejzupełnegoWładcy(księgadziesiąta,rozdział1).Przetouniegonie
należywypatrywać,jakiwrzeczysamejcyrusbył,chociażkrólwybitnyiwy-
jątkowy,leczjakimbędziewładcąwrzeczypospolitej,jeśliporównanyzo-
staniezprawidłemnajdoskonalszegowzoru.(cyceronAd Qu in tum fra trem
mówi:tencyrusprzezKsenofontaniewedłughistorycznejwiaryopisany,lecz
jakowzorzecsprawiedliwegowładania).

Tymczasemwhistoriichrześcijańskiej,któracała,jakrzekliśmy,ważona
jestnieżądzą,leczprawdą,poconazwęhistoriinazmyśleniaibaśnierozcią-
gać?JakbyzaisteświęciludzieBogapotrzebowalinaszychkłamstw,którzy
takwieleprawdziwiedlachrystusazdziałali,żefałsze,chociażrzemiosłem
uczonegopozoruułożone,byniebyłyszkodliwe,jednaksąniepotrzebne,jak
tchórzliwirycerze,bardziejsąciężarem,niżwsparciem.nadtoprawdziwe
dziejenaszychBohaterów,jakmyślę,byłynietylkobogateiwzniosłe,lecz
nawetwspanialsze,niżwieśćniesie.inienależyuważać,żemoctych,którzy
działali,byłatakwielka,jaknasimoglijąsłowamiwychwalić,leczraczejtak
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wielka,żebrakłowspaniałychumysłówdlatychrzeczy,awspaniałymumy-
słombrakłoteżsłów.leczgdyniektórzyzbytnioulegająswymuczuciom
ipisząto,coduchpiszącegopodsuwaanieprawdę,takichświętychczasem
namukazują,jakimisamiświęcichoćbymogli,tojednakbyćniechcieli.

Któżbowiemuwierzy,iżŚwiętyfranciszekzwykłbyłwszyrazwytrzą-
śniętewpuszczaćnasiebie?apisarzuważał,żetonależydoświętościtego
męża.Janiemyślę,bowiem,żeświętemumężowizawszepodobałosięubó-
stwo,abrudynigdy.Torównieżjakieśmieszne?ŻediabełDominikowi,ojcu
naszemu,razprzeszkadzający,zostałprzezŚwiętegozmuszony,bytrzymał
wrękupochodnię,ażwypalonanietylkozmęczenie,lecznawetniewiarygod-
nybólprzyniosła.Tegorodzajuprzykładyniedadząsięująćwliczbę,lecz
wtychniewielu[652] wieleinnychniechbędziepojętych,którezamroczyły
historieświetlanychŚwiętych.

niewypadałojednakplamićprawdziwychdziejówŚwiętychbłędnymi
izmyślonymibaśniami.TobyłodlaGelazegopowodem,bywieletegorodza-
juhistoriipotępićnasynodziesiedemdziesięciubiskupów(cic,De cre tum,
częśćpierwsza,Dystynkcja15, rozdział 3:Sanc ta Ro ma na; a.friedberg
1[1955]36-41).Słowategopapieżasąjaknajbardziejgodneczytaniaizazna-
jomienia,dlategotrzebajetudopisać.Powiada:Dzie je świę tych mę czen ni ków,
któ rzy pro mie niu ją cier pie nia mi wie lu mę czar ni i cu dow ny mi zwy cię stwa mi
wy znań, kto z ka to li ków wąt pi, że tak by ło; i więk sze w zma ga niu znie śli, a nie
swo imi si ła mi, lecz z Bo żej ła ski i po mo cy wszyst ko wy trzy ma li? Lecz dla te go
zgod nie ze sta ro żyt ną po wa gą, al bo zwy cza jem, z wy jąt ko wą ostro żno ścią 
w Świę tym Ko ście le Rzym skim nie są czy ta ne, po nie waż na zwi ska tych, któ rzy
je pi sa li są zu peł nie nie zna ne, a przez nie wier nych uwa ża ne by ły al bo za prze -
sad nie gło szo ne, al bo mniej od po wied nio spi sa ne niż był po rzą dek rze czy; jak
ja kie goś Kwi ry cju sza i Ju li ty je go mat ki; jak mę ki Grze go rza i in nych te go
rodza ju, któ re wy ka za no, że przez błęd no wier ców zo sta ły na pi sa ne; dla te go,
(jak po wie dzia no), by nie po wsta ła spo sob ność na wet lżej sze go wy śmia nia, 
w Świę tym Rzym skim Ko ście le nie są czy ta ne. My jednak ze wspo mnia nym
Kościo łem wszyst kich mę czen ni ków oraz ich chwa leb ne zma ga nia, któ rzy Bogu
bar dziej niż lu dziom są zna ni, czci my z wszel kim na bo żeń stwem. Rów nież
Żywo ty Oj ców: An to nie go, Paw ła, Hi la rio na i wszyst kich pu stel ni ków, któ re
jed nak spi sał świę ty mąż Hie ro nim, z wszel kim za szczy tem przyj mu je my.
Dowie dzie li śmy się ta kże, iż ak ta świę te go Syl we stra, bi sku pa Sto li cy Apo stol -
skiej, cho ciaż nie zna my na zwi ska te go, kto pi sał, przez wie lu jed nak ka to li -
ków w mie ście Rzy mie są czy ta ne, a sta rym zwy cza jem na śla duje to wie le
Ko ścio łów. Rów nież pi sma o zna le zie niu Świę te go Krzy ża Pań skie go oraz inne
pi sma o zna le zie niu gło wy Świę te go Ja na Chrzci cie la, są wpraw dzie no wy mi
ob ja wie nia mi, a nie któ rzy ka to li cy je czy ta ją, lecz gdy to do rąk ka to li ków
dojdzie, niech po prze dza zda nie Świę te go Paw ła Apo sto ła: Wszyst kie go
doświad czaj cie, a to, co do bre, za cho wuj cie (1Tes5,21). DotądGelazy.

ajeżeliproroctw,którezwyklepochodząznatchnieniaBoga,Pawełuczy
wprawdzienieodrzucać,leczbadać[653] jednak,ktoodważysięnasoskar-
żyć,jeślibadamyhistoriepochodzącezludzkiegomyślenia?Gelazyzaiste,
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zsynodembardzopoważny,piszeżecoprzezapostołapowiedzianezostało
oproroctwie,tostosujesięrównieżdohistorii.Papieżwięcprzedewszystkim
nakazuje,byśmywżadensposóbnieprzyjmowalitychhistorii,któreukazują
siębezpewnegonazwiskaautora.Pachnąbowiemalbooszustwemchciwych
ludzi,albocoGelazysammówi,płodembłędnowierców.

Tasamazgołaprzyczynazachodzi,bytakżetehistoriebardzobyłypodej-
rzane,którechociażzawierająnazwiskojakiegośautora,leczkogoijakiego,
ciemnejestiniepewne.Pewnetegorodzajubaśniewyszłyprzedniewieludnia-
mi,którychiautorzyimiejscatakdalekosąodległe,żeniemożnastwierdzić,
czyciautorzykłamią,amożnarównieżwątpićczymiejscasąte.leczdobrze,
iżcałeopowiadanieokazujesięzmyślone,byśto,cowjęzykuhiszpanówjest
utarte,równieżiwtejsprawiełatwopotwierdził: De lu en gas vias, lu en gas
men ti ras.

leczwróćmydoGelazego,którynastępnieostrzegłnasprzedtymbłędem,
wktórymongiśnietylkolud,lecznawetGracjansięobracał,żeoszukany
wskazaniamiksiążekwierzył,iżwszystko,coimionamihieronimaiaugu-
stynabyłoopisane,rzeczywiścieteżjesthieronimaiaugustyna.Takksięgę,
którazatytułowanajest:De vi tis pa trum, ludobnosiłpodimieniem hieroni-
ma,chociażonbardzomałonapisałżywotówojców,któreiwtymmiejscu
przezPapieżaniemalsąprzytoczone.PrzetoświadectwemGelazegoodeprze-
myzuchwalstwotych,którzyrozgłosili,żehieronimjestautoremtychrzeczy,
którychniktbyniewydał,chybaprostakiniemy.Tegorodzajubaśnią,równie
niedorzecznąjaknieokrzesaną,jestowa:De Na ti vi ta te Sanc tae Ma riae ad
Croma tium et He lio do rum Epi sco pos. Tegorodzajujestwieleinnych,które
jaknajbardziejstarannieisłusznieodparłerazm.

TorównieżwtychsłowachGelazegozauważam,żenowychobjawień,tak
bowiemjenazywa,niemusimypodziwiaćiczcić.nakażdymbowiemkroku
jużniezpotrzebyKościoła,leczdlaludzkiegouczuciawydawanesąnaświa-
tło,takdalece,żewsprawiePoczęciapoobustronach „je śli się bo gom po do -
ba” nawetsprzecznesąprzytaczane.Tasprawaniezbożnymzai- [654] ste
niemałądajesposobnośćszyderstwa,apobożnympłaczu.Trzebazaiste,by
Bożecudaidarybyływzgardzone,jeślisłużyłybynaszympoglądom,albo
skłonnościom.PrzetoKościołowichrystusowemubardzoszkodząci,którzy
myślą,żewspaniałychdziejówŚwiętychznakomicieniewyłożą,jeśliichnie
ozdobiązmyślonymiobjawieniamiicudami.WtejsprawieaniŚwiętejDzie-
wicy,anichrystusaPanaludzkiezuchwalstwonieoszczędziło,leczcorobiło
uinnychŚwiętych,tosamoczyniłoteżwpisaniuhistoriichrystusaiMatki
azpłochościludzkiegoumysłuwymyśliłomnóstwopustotiśmieszności.

GdywprzeszłychlatachuczestniczyłemwSoborzeTrydenckim,słysza-
łemodniektórych,żealojzylippomano,biskupWerony,leczyłtozłowyda-
nąw sposób stanowczy i poważny Hi sto ria de vi tis Sanc to rum.lecznie
mogłemjejdotądzobaczyć,anijakiejśinnej,któramogłamisięzaistespodo-
bać,ztych,którewpadłymidoręki.Trudnezaisteipracowitebędziedzieło,
leczbardzowszystkimchrześcijanompotrzebne,gdybyktośdałsposobem
godnymŚwiętych,Kościołaichrystusa.Bezwątpienianikttegonieda,jak
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tylkomążprawy,bezstronny,niezepsuty,bynieośmieliłsiępowiedziećczegoś
błędnego,aprawdziwegozamilczeć;bywpisaniuniebyłoobawysprzyjania,
aniniechęci.cogdywiadomo,żenależydoobowiązkówprawościibezstron-
ności,dziwięsię,iżprzezjednegoSwetoniuszawszystkobyłozachowane,
aprzezwielunaszychwszystkobyłoporzucone.

cizaś,którzymyślą,żesprawyludzkieobcebędąŚwiętym,którychżywoty
pisaćpoczynają,ciwydajesię,żeniewierzą,iżŚwięcibylizaisteludźmi.
oilemądrzejzaśczyniąewangeliści,którzynawetwsamychapostołach,
którychpowinniśmymiećzawzórcałegożycia,nieukrywająanisłabszych
skłonnościnatury,anicięższychnawetupadków.Boskazaistebyłatamądrość
ewangelistów,leczrównieżdobroćibezstronnośćnatury,żebyniczegowpi-
sanejhistoriiniezabrakło,czegonawetPoganiewprawiehistoriiwymagają.
Pisarzazaśprawośćibezstronność,botegokażdyszuka,utych,którzynie-
gdyśżyli,chociażczasemwsamychpismachjaśnieje,dasięjednakpoznać
zesławyorazpoważnegoimnogiegodawnychludziświadectwa.

Jestbowiem,jakrzekłem,wśród[655] świeckichpisarzyniemałotakich,
którychprawośćiuczciwośćtakmowąludzijestwsławiona,żeniktnigdyich
nieuważałzakłamliwychizuchwałychwzmyślaniu.Takimisą:cezar,Vale-
riusMaximus,Terencjusz,Waron,liwiusz,KorneliuszTacyt,ammianMar-
celin,eutropiusz,flawiuszWopisk,PawełDiakon,lucjuszflorus,Polibiusz,
Dionizyzhalikarnasu,JuliuszKapitoliński,Korneliusznepos,WalafrydStra-
boiwieluinnychpisarzy,zwłaszczałacińskich.BowiaraGrekówpowięk-
szejczęścizłamanajestiosłabiona.religijnyjestTucydydesi,jakmówiJózef
flawiusz,wśródwszystkichGreckichhistorykówszczególniepilny.appian
zaleksandrii,chociażGreckipisarz,leczponieważupamiętniłwczorajsze
rzymskiewojnydomowe,wobcychsprawachniebyłkłamcą,będziewswo-
ich,jeślipójdziezaobyczajemimyśleniemGreków.ichchełpliwośćipróż-
nośćbezwstydniewzrosła,gdyzaczęlizŁacinnikamispieraćsięopaństwo,
odzieje,oprawdęnauki.Łacińskibowiemblaskisławaprzyćmiłyjasność
Grecji,itakbardzoGrekomzaćmiłoczy,żenawetPlutarch,pisarzskądinąd
prawdomówny,wwyjaśnianiusprawGreckichwydajesięślepnąć,aczasem
nawetzmyślać.cospostrzegłludwikViveszarównowdzieleDe vi tis il lu -
strium Gra eco rum et Ro ma no rum, jakiwPa ra lel lae.

leczzaisteunaszych,tojestkościelnych,łatwiejszyjestsposóbpoznania
cnotyidobrejwiary.Wszystkichbowiemnajlepszychunasnietylkoczciludz-
kamowaipoważanie,lecztakżepostanowienieKościołaumieszczawgronie
niebian.Tychprzetooskarżaćokłamstwoizuchwalstwo,jakpowiedzieliśmy
wyżej,jestdowodemniezbożnościnawet,nietylkoswawoli.Dotychświętych
isprawiedliwychmężówmyślę,żetrzebadoliczyćhegezypa,Pawłaorozju-
sza i wielu innych historykówKościoła, których dla krótkości pomijam.
niewytrząsamybowiemtubibliotek,leczsmakujemyrodzaje.Byktośnie
oskarżyłnasozaniedbanie,jeślikogośpomijamychwaląclubganiąc.

leczmówisz:KryspusSalustiuszuważanyjestzaautorahistoriiprawdo-
mównegowzgubnychzgołaobyczajach.zaistetak.leczskoroprzeciwsta-
wiasz Salustiusza, przeciwstawiasz człowieka, w którym jeśli nie wstyd
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uczciwości,[656] tobyłabojaźńzniesławienia,któregorzymianieprzede
wszystkimunikali,bytakjakGrecyniebyliwhistoriiuważanizakłamców.
następnieniewydajemisię,bySalustiuszwolnybyłodwadzarównosprzy-
janiajakniechęci.zpewnościągdypiszeocyceronie,wielepomijamilcze-
niem,cojaknajchętniejprzeniósłbynakorzyśćinnych.lecztedwiewady
zarównoniemalwszystkimhistorykomsąwspólne,jakniektórymjakbywła-
sne.WśródnichPawełJowiuszjestwkażdąstronęnadmierny:wnienawiści
imiłości,sprzyjaniuiniechęci.aponieważkochałpieniądze,równieżwpisa-
niuhistoriibyłniewolnikiempieniędzy.

Wreszcieczyminnymjestmówić,żewszyscydobrzymężowiesąpraw-
domówni,czyminnym,żewszyscynieprawisąkłamliwi.Mytamtomówimy,
tegoniemówimy.chociażniewiem,jaktosiędzieje,żenigdziebezpieczny
duchniespocznie,jaktylkonaświadectwiedobregomęża.aprawdatakbar-
dzozłączonajestzurzędem,żewczłowiekuwadliwympodobnoonabyćmo-
że, lecz że jednak jest, z trudem da się uwierzyć.To było powodem dla
chaldejczykówiegipcjan,dlaczegonieuznawaliinnychpisarzyhistorii,jak
tylkosprawującychkapłaństwo,bowżadensposóbniesądzili,żeświęciire-
ligijnimężowieskłamią.Mówią:Czło wiek ka płan z ro du Aaro no we go przy je -
chał, nie zdra dzi nas (1Mch7,14).leczopierwszymprawidledoosądzania
historii,niechtylebędziepowiedziane.

Drugimzaśprawemwosądziehistoriiniechbędzie,byśmytychhistory-
kównadpozostałychprzenosili,którzyzsurowościąumysłuzłączylipewną
roztropnośćiwyboruisądu.Prawotomamiejscewtychrzeczach,których
samipisarzeaniniewidzieli,aniniesłyszeliodmężówwiarygodnych,którzy
widzieli.Wtymrodzajudobrzejestwspomniećtych,którzyzwyczajemkobie-
tek,czegobiedacybardzochcą,wtołatwowierzą.Gdyżinaszwiekwidział
kapłana,któryjaknajbardziejbyłprzekonany,żeniczgołaniejestbłędne,co
razzostałoczcionkamiwytłoczone.Bo,jakmówił,rządcyrzeczypospolitej
niepopełniątakwielkiegowystępku,bynietylkopozwolilikłamstwarozpo-
wszechnić, lecznawet umocnili swoimprzywilejem, byonebezpieczniej
umysłyśmiertelnychprzeniknęły.Tymuzasadnieniemzaistepowodowany
zechciałuwierzyć,iżprawdziwiedokonałysięterzeczy,któreprzezamadiza
iKlarianaprzytoczonesąwksięgachichkomen- [657] tarzy.leczczytazasa-
daodnosisiędorządcówrzeczypospolitej,nietujestczasimiejscerozpra-
wiać.zpewnościąjatodlasiebiesamego,orazduchamegowyczuciaiboleści,
wypowiadam,żezwielkąszkodąizgubąKościołatemutylkowwydawanych
księgachsięzapobiega,byniebyłyskropionebłędamiprzeciwnymiwierze,
anietak,byniebyłyzgubnedlaobyczajów.inienajbardziejdręcząmniete
baśnie,októrychdopieropowiedziałem,chociażnieuczoneiniczegowogóle
niewnoszące,jużniemówiędodobregoiszczęśliwegożycia,lecznawetdo
prawidłowegoorzeczachludzkichmyślenia.cóżbowiemdająpusteżarty,
przezbeztroskichludzizmyślone,przezzepsuteumysłyrozważane?lecznaj-
sroższajestboleśćizgołaledwiedającasiępocieszyć,żegdyniektórzy,oby
takroztropniejakgorąco,pragnątękrzywdęodrzucićijejuniknąć,zamiast
baśniniewydająprawdziwychipoważnychhistorii,cobyłobybardzodlaludu
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korzystne,leczksięgipełnetajemnicKościoła,odktórychświeccymielibyć
powściągani;comoimzaistezdaniemjestbardzozaraźliwe,tymbardziej,im
ludksiążkitebezpieczniejczyta,ponieważwidzi,żesąuznanenietylkoprzez
świeckiurząd,lecztakżeprzeztych,którzywyznaczenisąwrzeczypospo-
litejchrystusowejnasędziównauki.leczotymgdzieśindziej,terazróbmy
to,costoiprzednami!

zaistepolitowaniaraczej,niżwyśmiania,godnaniewiedzaczłowieka,który
byłażtakdobry,albogłupi,żezarazwierzyłkażdemuopowiadaniu,jeślitylko
byłowydanenapiśmie.leczznajdźinnych,wprawdzieniewiedząnierów-
nych,lecznieroztropnościprawierównej,którzyprawdyszukająnietam,gdzie
onazwykłaprzebywać,leczwtym,wczymrzadkosięjąznajduje,mianowi-
ciewrozproszonychiznanychpowszechniepogłoskach.Tarzecznajczęściej
sięzdarzatym,którzysąniestałejilekkomyślnejnatury.Bopoważniisurowi
ludzieniezwyklinasłuchiwaćpustejmowypospólstwa.

chociażniemożemyzaprzeczyć,żeczasembardzopoważnimężowie,
zwłaszczawopisywaniucudówBożych,rozpowszechnionepogłoskiprzyjęli,
anawetnapiśmiepotomnymprzekazali.Wtejsprawie,jakmisięprzynaj-
mniejwydaje,zawielepozwolili,albosobie,albopospólstwuwiernych.Wie-
dzielibowiem,iżtopospólstwonietylkołatwowtecudawierzy,lecznawet
ichpożąda.Przetoniektóreznakiicudanawetświęciupamiętnili,nieponie-
ważwnie[658] szczerzewierzyli,leczbyniewydałosię,iżobcysążycze-
niomwiernych.auważali,żetymbardziejimwolno,ponieważwiedzieli,
iżnajznakomitszympisarzomspodobałosiępisaćto,copowszechniebędzie
zaprawdęuważane.

Janieusprawiedliwiamtuautoratejksięgi,któranositytuł:Spe cu lum exem -
plo rum, aniteżtejhistorii,którazwiesięLe gen da au rea. ztamtejbowiem
częściejwyczytaszpoczwarycudów,niżprawdziwecuda;atępisałczłowiek
żelaznychust,ołowianegoserca,duchanapewnomałosurowegoiroztrop-
nego.Usprawiedliwiamstarożytnych,świętychiuczonychmężów,których
księgiinazwiskamnieprzypisaćimchcącemuniepozwoliłbywstydireligia,
gdybymnaodwrótniebałsię,żetomojemilczeniebyłobydlawielupowo-
dem,żebyalbopotępili to,czegoniepojmują,albobłąkalisięwróżnych
błędachwokółwszystkichhistoriioŚwiętych.

alewartoteżprzestrzecTeologa,byniezarazbyłprzekonany,iżto,co
napisaliwielcypisarze,jestwszechstronniedoskonałe.Boczasemupadają,
jakonmówi,iustępująprzedbrzemieniem,ipobłażająrozkoszyswychzdol-
ności,jakrzekłem,niekiedyteżpospólstwupobłażają,iniezawszenapinają
ducha,aczasemmęcząsiętakbardzo,żewydajesię,iżcyceronowizasnął
Demostenes, ahoracemu samhomer.najwybitniejsi bowiem są; jednak
ludzie.

TosamoprawdopodobniesłusznieiprawdziwiemogępowiedziećoBe-
dzieiGrzegorzu.zktórychjedenwHi sto ria An glo rum, drugiwDia lo gi opisu-
jąjakieścudapowszechniechwaloneiwierzone,któretegozwłaszczawieku
arystarchowieosądzą,żesąniepewne.Jazaistebardziejbymuznałtehistorie,
gdybyichautorzy,zgodniezokreślonymprawidłemsurowościsąduwiększą
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przyłożylitroskęwwyborze.leczotakwielkichmężachtrzebawypowiadać
sięsądemskromnymirozważnym,bywtychzaistedwóchwieleniezostało
odrzucone.niewielebowiemmógłbyśimzarzucić,choćbyśusiłowałhistorię
kościelnąpowołaćprzedsurowszesądy.ajeżelitrzebazgrzeszyćwjednąlub
drugąstronę,wolęczytającymwszystkozachwalić,niżwielezganić.

oWincentymWalwaceńskim(niechcięniemyli,żeGelazypoleciłpra-
cowitedziełoWincentego.Bardzowielebowiemjestbłędnychrękopisów.
GdyżsprostowaneipoprawionemająJuwencjusza,anieWincentego.inaczej
Gelazy,którybyłwielewiekówwcześniejszyodWincentego,byłbywtym
rozdzialeprorokiem,aniesędzią.)iŚwiętymantoninieśmielejsądzę,zktó-
rychjedenidruginietyletrudziłsię,byrzeczyprawdziweipewne [659] opi-
sywać,niżbyniczegowogóleniepominąć,conajakichkolwiekkartkach
spisanesięznajduje.itakdoocenykażdejhistoriiizważeniajejznaczenia,
nieużywaliwagirzemieślników,lecznawetzaistepospolitej.ztegopowodu,
chociażtodobrzyiniezwodzącymężowie,ponieważjednakniezbadalista-
rannietychautorów,odktórychswojeodpisywaliksięgi,aninieupamiętnili
rzeczyzważonychprawidłowymiciężarkami,upoważnychisurowychkry-
tykówniemająpowagi.historykjednak,którybędziezatwierdzanypostano-
wieniemTeologii,niebędzieroztrząsałwszystkichkartek,nawetczytania
niegodnych,anipracyniedostosujedobabskichopowieści,iniewcześniej
przeczytaneizasłyszaneopisze,ażjezroztropnościąistarannymosądemzbada
iwydzieli.leczdlawyjaśnieniadrugiegoprawidłapowiedzieliśmydość.

Trzecimprawidłemjest:JeżeliktóremuśhistorykowiKościółprzyznajepo-
wagę,tenbezwątpieniajestgodny,byśmyimypowagęjemuprzydali.naod-
wrótzaś,komuKościółodmówiłwiary,temutakżeimysłusznieizasłużenie
wiaryodmówimy.

Gelazynadtohistorieożywotachantoniego,Pawła,hilarionaorazinnych
pustelników,którejednaknapisałhieronim,przyjąłzwszelkimzaszczytem.
(hieronimAd La etam de in sti tu tio ne fi lii rzecze:niechstrzeżesięwszelkich
apokryfów.ajeślijekiedyśniewedługprawdydogmatów,leczdlaczcizna-
kówchciałbyczytać,niechpamięta,żeniesątych,którychopisujątytuły).
aznówaktaświętegoSylwestra,chociażnierównączcią,leczjednakprzyjął.
Pochwaliłorozjusza,Chro ni cae euzebiusza,tojest„oczasach”,jakwnio-
skujęzprzypuszczenia,nieodrzucił.

odrzuciłIti ne ra rii Cle men tis li bri octo, Ac ta podimionamiandrzeja,fili-
pa,Piotra,Tomaszabłędniewydane,księgęDe in fan tia Sa lva to ris, drugąteż
ojegonarodzeniu,księgęPa stor, Ac ta Thec lae et Pau li, zktórychczasemepi-
faniuszkorzysta,księgępodtytułemMa riae trans i tus, książkiDe pa eni ten tia
adama,orygenesa,cypriana,Epi sto la Ie su ad Ab ga rum, męczeństwaJerze-
goorazKwirycjuszaiJulity, wreszcieHi sto ria euzebiuszasynaPamfila.

DojejodparciaGelazyużył,przynajmniejjakmisięwydaje,wielkiejroz-
tropności.cobowiempowiedziałBeatusrhenan,żeteostatniesłowaniesą
Gelazego,leczraczejdorzuconeprzezjakiegośosła,topowiedziałwzgardli-
wie,prostacko,niezręcznie. [660]najpierwbowiempapieżosądziłwtenspo-
sób:Chro ni con Eu ze biu sza z Ce za rei oraz księ gi je go Hi sto ria ec c le sia sti ca,
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cho ciaż w pierw szej księ dze swej opo wie ści roz pa lił się i na chwa łę oraz uspra -
wie dli wie nie Ory ge ne sa, od szcze pień cy, jed ną księ gę na pi sał, dla wy jąt ko wej
jed nak zna jo mo ści rze czy nie po wie dzie li śmy, iż ma ją być cał kiem od rzu co ne.
Potemzaśtakocenia:Hi sto ria Eu ze biu sza, sy na Pam fi la, apo kry ficz na. Te
dwieoceny,nietylkoniesąsprzeczne,leczsąteżjaknajbardziejprawdziwe,
orazbardziejniżpoważnieisurowowydane.

DlaczegozaśGelazyogłosił,żeHi sto ria euzebiuszajestapokryficzna,
przyczynzaistejestwieleitomocnych.najpierwwksiędzepierwszejeuze-
biuszprzytaczalistJezusa,napisanydoabgara,któryGelazytymsamymroz-
różnieniemodrzuca.Gelazymiałtakżeinnąprzyczynę,dlaktórejHi sto ria
euzebiuszaokreśliłjakoapokryficzną.Bowieletampotwierdzonejestpowa-
gąKlemensaaleksandryjskiego,któregodziełkatymsamymrozróżnieniem
zostałyocenione jakoapokryficzne.Prócz tego i szóstąksięgęeuzebiusz
ułożyłnachwałęiusprawiedliwienieorygenesa.Ponieważzaśiuczniowie
orygenesawielkienieszczęściaspowodowaliwKościele,isamorygenesjako
odszczepieniec, częstozbaczającyzdrogiwiarykatolickiej, został sądem
Kościołapotępiony,słusznieHi sto ria tegojestodrzucana,ktonietylkoprze-
sadnie głosi orygenesa, leczwynosi do nieba, zupełnie jakby był ojcem
Kościoła.

PrócztegonapiątejczynnościSiódmegoSoboru,gdyobrazoburcywskrze-
silisobieeuzebiuszajakoświadka,iodczytanytakżezostałjegolist,gdzie
zgadzałsięzariuszem,Tarazjuszzapytał:Przyj mu je my to? ŚwiętyzaśSobór
odrzekł:Żad ną mia rą. Te mu trze ba nam po zo sta łym więk szą nie chę cią to wa -
rzy szyć. alegacipapieżahadrianapowiedzieli:Sa mo czy ta nie wska zu je, że
pach nie mnie ma niem Arian. Prze czy ta na bo wiem uprzed nio księ ga Eu ze biu -
sza ma i in ne bluź nier stwa, któ rych słu cha nia So bór od mó wił. JegoŚwiąto-
bliwośćPatriarcharzekł:Od rzuć my je go księ gi. ŚwiętySobórpowiedział:
Od rzu ca my i wy kli na my. aznównaszóstejczynnościepifaniuszodpowiada-
jącnaświadectwoeuzebiuszamówi:Przez nich wzy wa ny jest na świad ka ten,
któ ry przez ca ły Ko ściół Ka to lic ki uzna wa ny jest za obroń cę Ariań skie go błęd -
no wier stwa, jak w je go ko men ta rzach oraz wszyst kich [661] prze zeń wy da -
nych ksią żkach jaw ne się sta je. apotemrzecze:Kto z wier nych w Ko ście le
wąt pi, że Eu ze biusz, syn Pam fi la, od da ny nie pra we mu my śle niu, zgo dził się 
z po glą da mi Ariu sza? Bo we wszyst kich swo ich hi sto rycz nych ksią żkach Sy na
na zy wa stwo rze niem, po moc nym, na dru gim miej scu wiel bio nym. Gdy to
zwieluksiągeuzebiuszaudowonił,wreszcietwierdzi,żeeuzebiuszbyłdwo-
jakiegoduchai„nietrwale”podSoboremsiępodpisał.nigdybowiembłędów
ksiągswoichniewyparłsię,aniobronysiebieniedokonał,gdytymczasem
ariuszjasnoświadczył,żemaeuzebiusza,słuchaczaiopiekunaswegopoglą-
du.(zobaczariusza:Epi sto la ad Eu se bium Ni co me dien sem. Początektego
listubrzmi:Sche du lae>,rozdział1,wprzekładzieMusculusa).ahieronim:
Ad Pam ma chium et Oce anum powiada: Pięk nie na pi sał Eu ze biusz „Ec c le sia -
sti ca hi sto ria”, lecz jest otwar tym obroń cą bez bo żno ści Ariu sza. aAd Kte si -
phon tem powiada:Ni ko go nie ma, kto by nie wie dział, że Eu ze biusz z Ce za rei
był Aria ni nem.
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zpewnościąwpierwszejksiędzeswojejEc c le sia sti ca hi sto ria, mówi,że
Synjestwykonawcąojcowskiejwoli,którypoojcujestprzyczynąiźródłem
wszystkiego.równieżgdyprzytoczyłówwersetPsalmu(32,9i148,5):On
rzekł, i uczy nio ne są, on roz ka zał, i stwo rzo ne są, dodał:Ty mi sło wa mi pro rok
wpro wa dza Oj ca Stwo rzy cie la, ja ko po wszech ne go wład cę, roz ka zu ją ce go
swym ski nie niem, Sło wo zaś Bo ga do da je na dru gim miej scu, nie in ne od niego,
któ re gło si się wśród nas, po słusz ne Oj cow skim roz ka zom. aw rozdziale
drugimtwierdzinajpierw,żeSynsłużyłojcuwdokonywaniuwszystkiego,
następniemówi,żebyłsługąojcawewszystkimcodobre.

SłuszniewięcpapieżGelazyodebrałpowagęHi sto rii euzebiuszazcezarei.
cóż?czyniejestteżniedorzecznością,bytemu,ktobyłKościołowiniewier-
ny,Kościółwsprawachkościelnychdawałwiarę?Doświadczamyzaiste,że
błędnowiercy do swego odszczepieństwa dostosowują nie tylko dogmaty
iprzykazania,lecztakżedzieje.anawetzaistewykręcająitakbardzozmy-
ślają,żebywyglądały,iżzewsządpotwierdzająodszczepieństwoizdobią.Stąd
bowiemjakpowiedzieliśmywyżej,euzebiuszzmyślił,iżKonstantyzostał
ochrzczonyprzezeuzebiuszanikomedyjskiego,abyodłamowiarianwięk-
sząwiaręipowagędołączył.Stądtakże,gdydoszedłdowspomnieniaSoboru
nicejskiego,dogmatwiary,którympotępionyzostałariuszprzebieglezataił,
[662] szybkoprzechodzącdozagadnieniaWielkanocy.lecziwswojejHistoria
nigdyariuszaniewspomniał,chytrzepomijającpamięćczłowieka,którego
powagąSoboruprzytłoczonynieodważyłsięchwalić,azwiązanyprawem
przyjaźniniechciałganić.

Tesamezgołapowodyzachodzą,bywszyscywiernichrystusowiodrzu-
cilihistorięKariona.niektórychbowiempapieży,mężówzaistedoskonałych,
mowajegoraniizakrwawia,zalecazaśiuświetnianiektórychcesarzyGer-
mańskich,którzyKościołowirzymskiemubylinieprzyjaciółmiiwrogami.
Poznaszwięclwapopazurach,toznaczyzpochwałyinagany,luteranina.
chociaż,żeKarionprzywarłdobłędówlutra,nietrzebaprzekonywaćprzy-
puszczeniami.nawielubowiemmiejscachsamsięzdradza.Dlategodziwne
jest,dlaczegojegoHi sto ria niezostałaodrzuconazinnymiksięgamibłędno-
wiercówprzezsędziówkościelnych,podczasgdyjednakwieluspokojnieją
czyta,nieostrzeżeniżadnymwogólezapisemaniuwagą.(Ponapisaniutego
PawełiVpotępiłHi sto rię Kariona).

leczwróćmydoeuzebiusza.WktóregoHi sto ria ec c le sia sti ca dostatecz-
nieGelazywykazał,żeresztajemuiSynodowispodobałasię,podczasgdy
napomniał,iżcośsięniespodobało.Przetojeślibaśńoabgarzeipochwały
orygenesaeuzebiuszowiodejmiesz,Hi sto ria jegogodnabędziemiećwszelką
wiarę,zwłaszczajeśliwKościelewalkęzariuszemnieariusz,leczKościół
przetrwał.

ioksięgachEc c le sia sti ca hi sto ria dotąd.BowChro ni cae podziwugodna
byłapilnośćczłowieka,wielkizgołatrud,rozmaiteiniemalniewiarygodne
odczytywanie,orazcałkiempoważnyosądwrozmaitościodczytów.niewiem,
czyktośinnyspośródŁacińskichczyGreckichpisarzyKościoła,chociażod-
znaczałbysięnajwyższąsiłą,mocąipracą,mógłbynamznakomitszeczasów
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pomnikizostawić.chociażprzezniedbalstwoodpisywaczywtakwielumiej-
scachsąskażone,żebezbóluduchapowiedziećsięnieda.

lecznawetito,coeuzebiusztamprzytacza,niewszystkojestprawdziwe.
znajdzieszcoś,cosłusznieiprawdziwiezganisz.Tegorodzajujest,copisze,
żejedenitensamjestSennacheryb,którywtychezechiaszaczasachobległ
Jerozolimę oraz Salmanassar, który Samarię zajął. Że to jest sprzeczne
zPismemŚwiętympouczyłhieronimIn Isa iae se xtum ca put. awTb[663]
1,18 mowajest,iżSalmanassarbyłojcemSennacheryba.iniemanic,jakon
mówi,zewszechstronszczęśliwego.Wdziele,żetakpowiem,niezmierzonym,
rzadkobłądzić,byłowielkimszczęściem.leczoeuzebiuszutowystarczy.

następujeSozomen,októregowierzeipowadzemówić,skłanianasŚwięty
Grzegorz.Ganiłonjegohistorięzdwuzwłaszczapowodów.Jeden,żeczęsto
wniejkłamał.Drugi,żezbytniowychwaliłTeodora,októrymwiadomo,że
byłbłędnowiercąinaPiątymSoborzeprzezKościółzostałpotępiony.Jaza-
istekłamstwSozomenanieusprawiedliwiam.ByłbowiemGrekiem,anaród
ten,jakpowiedzieliśmy,zawszebyłochoczydokłamstwa.iwdziewięciuksię-
gachEc c le sia sti ca Hi sto ria, któreprzedniewielutymidniamiwprzekładzie
Musculusaotrzymaliśmy,Sozomenniczegotakiegoniepisze,conadrugim
miejscuGrzegorzmuzarzuca.Mówitylko(Księga8,rozdział2),żeTeodor
byłuczniemlibaniusza,doniegoupadłegozłotoustynadałlist,onteżpotem
zostałustanowionybiskupemMopswestii.

andrzejzpewnościąnaSoborzeflorenckim,gdzieodpowiadazaKościół
Łaciński,świadectwategohistorykanietylkoużywa,lecznawetjeuznaje.
GdybowiemcesarzPaleologpytał,czyjeststosowne,bySobóropierałsięna
powadzehistorii,andrzejodpowiedziałmu,żedlapoznaniadziejówSobór
powinienposługiwaćsięhistorią.Wtedycesarzrzecze: W na szej re li gii tę
histo rię ma my przy jąć, któ rą przod ko wie na si uzna li, in nej zaś nie. andrzej
powiadamu:Hi sto rii woj ny Rzy mian i Gre ków, nie mu si my na So bo rze uży -
wać, lecz sko ro ta, mia no wi cie Her miu sza So zo me na, jest Ec c le sia sti ca hi sto -
ria, w któ rej wy kła da się ak ta wszyst kich So bo rów i okre śle nia świę tych oj ców,
dla cze go nie na le ży jej wie rzyć? DotądnaSoborzeflorenckim,sesjasiódma.
niewydajesięwięc,bytaradaodmówiławiarySozomenowi,leczżejąmiała.
aleodpowiedźnatouzasadnieniełatwaizałatwionazostała.

natozaśdrugieniewidzęwjakisposóbodrzecmożna,chyba,żepowiemy,
iżalboGrzegorzczytałinneksięgiSozomena,którenamdorąkniedoszły,
[664] albożemylącpamięćzamiastTeodoret,napisałSozomen.BoTeodore-
tasątesłowa,któreprzytoczyłGrzegorz.Wpiątejmianowicieksiędzeswo-
jejHi sto ria, rozdział27,pisze,żetenTeodorbyłprzesławnymnauczycielem.
awrozdziale40powiada:Umie ra Teo dor bi skup Mop swe stii, nisz czy ciel
zarów no na uczy cie li wszyst kich Ko ścio łów, jak błęd no wier cze go za stę pu.

Teodoretzostałwięcztegopowodupotępiony.onwrzeczysamejztejsamej
przyczynypotępionyzostałnaPiątymSoborze,czynnościtrzeciej,wkanonie
13i14.aTeodorwkanonie12:Za słu żył też Teo do ret na po tę pie nie z te go
powo du, że nie zbo żnie na pi sał prze ciw ko Cy ry lo wi i pierw sze mu So bo ro wi
Efe skie mu, oraz zga nił dwa na ście roz dzia łów Cy ry la, któ re za wie ra ły praw dzi wą
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wia rę. aleniktniepowinienrozpaczaćzpowoduTeodoreta.BojakBessarion
twierdziwmowie,którąmiałpopierającunięwśródojcówweflorencji,uznał
potemswójbłądinaSoborzechalcedońskimodwołanieodśpiewał.

lecz,żebyonezawszetomiały.Tegorodzajuobronabłądzącychpodnosi
zarównopowagę,jakwiaręhistorii.ztegopowodu,bymresztępominął,mniej
misiępodobaHi sto ria SokratesaScholastyka.Jestonbowiemobrońcąory-
genesa,usprawiedliwianestoriusza,dręczycyryla,dokuczaaleksandrowi,
awodrzuceniukapłanaspowiednikazniesławianiewinnośćwspółistotnoś-
ców.(Księgaszósta,rozdział12i13;księgasiódma,rozdział45;księgasiód-
ma,rozdział32i34;tasamaksięga,rozdział13,14,15i34;księgapierwsza,
rozdział5i6;księga5,rozdział1).otrzecimprzetoprawidle,zachowywa-
nymwosądziehistorii,dotąd.

leczzaistewidocznetojestiwroztropnościludowejzawarte. Wktórych
bowiemjestwiększamocduchaiostrzejszaroztropnośćwsądzeniu,cibez
tychprawideł,wyostrzająctębystrośćumysłu,wybiorąprawdziwe,odrzucą
przeciwne.Mniezaisteniekiedyisamaprawdawszczerościiblaskupisarza
jaśnieje, a na odwrót kłamstwo autora wyjawia jakiś lęk i przebiegłość.
(eurypideswFe ni cjan kach). Wierzmi,szczerajestprawda,ajeżeliznajdzie
oczyszczonegoducha,samaprzezsięprawidłowowpływa.Błądszukawybie-
góworazwykrętówistarannieotaczasięibronikręgiemsłów.(Mowapraw-
dy zwykła być prosta, nie potrzebująca chytrych niejasności, gdyż sama
przystoi.amowaniegodziwa,ponieważwsobiechorobliwa,żądadlasiebie
wyszukanychleków.euzebiusz,księgatrzecia,rozdział23).

atakżegdywistociehistoriicokomuprzy- [665] stoirozważam,łatwo
pojmuję,żehistorycynietylkobłędnie,lecztakżenieroztropniepewnerzeczy
upamiętnili.

Któżbowiem,nawetśrednioroztropnyniewidzi,żezosobąapostołaTo-
maszaiJanaewangelistyniezgadzasię,copowiedzianejestwichdziejach,
żealbotendomagałsiępomszczeniakrzywdy,albotamtenrozdarłszyszaty
ibijącsięwswągłowę,chwyciłkonia,zkościołailemógłpędziłijakostarzec
nierozważnieścigałmłodzieńca.

awięcstaranniewypracowanychprzykazańosąduniedaliśmyroztropnym
izdolnym,leczjaksięmówi„gru be go i tłu ste go ro zu mu” nieokrzesanym.
iniejestemażtakgłupi,bymmyślał,żewtychzasadachwszystkieosądy
historiizawartesąizamknięte.leczjeżelinależałoprzepisaćjakieśzasady,
wydajesię,żetebyłynajbardziejodpowiednieistosowne.

RozdziałVII,

wktórymodpierasięuzasadnienia15,16,17i18

chociażztego,cowpoprzednimrozdzialepowiedzieliśmy,widocznejest
odparcietychuzasadnień,któreumieszczonesąna15,16,17i18miej-

scu,trzebajednakodeprzećjekolejnozosobna,byśmyusłużylitakżemałym
teologomszkoły.
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iwpiętnastymuzasadnieniubadanajestnajpierwpowagafilona,która
zaistebyławielka,lecztoBre via rium tem po rum niebyłofilona,anidruga
książkaDe an ti qu ita ti bus, októrejwiadomo,żejesttejsamejmąki.

Józefazaświaręwhistoriisławilinietylkowładcyrzymscy,lecztakże
mężowieKościoła.najpierwhegezyp,dobrypisarz,mążuznanejwiaryicał-
kiempoważnyhistoryk,znakomiciewychwalaJózefa,mianowicieconależy
dohistorii,bocodoreligiiczynigowspólnikiemprzewrotnościŻydów.hie-
ronimniewahasiędaćmumiejscewśródpisarzyKościoła,anawetjegodoku-
menty o dziejach zaliczyć do historii kościelnych. euzebiusz z cezarei,
Sozomen,nicefor,byminnychpominął,przedziwnymisposobamihistorię
Józefazalecają.(Pseudo- hegezyp,wstępdopiątejksięgi:De exci dio urbis
Hie ro so ly mi ta nae; hieronim:De Vi ris il lu stri bus; euzebiusz,trzeciaksięga
Ec c le sia sti ca hi sto ria, rozdział9;Sozomen,księgapierwsza,rozdział1;nicefor,
drugaksięga,rozdział18).

aleisamJó- [666] zefzaleciłswojąhistoriępoważnymiiprawdopodobny-
mirozumowaniami.Któreniemniejsząsprawiająwiarę,niżgdybyoneprzez
hieronima,alboinnegojakiegośpisarzazostałyprzedłożone.leczkaręwęża
tłumaczynaderniezgrabnie;mocdrzewawiadomościdobregoizłegowspomi-
najakobłędnąizmyśloną;pisze,żeherodiadaniebyłażonąheroda,alefilipa,
który również był bratem tetrarchyheroda; powiada, że świątynia została
wykończonawdrugimrokukrólowaniaDariusza;narzekaniastarców,gdywspa-
niałośćdawnejświątyniwspominali,odnosidonowej,niezałożonejleczjuż
ukończonej.iinnerzeczywreszciemówi,sprzeczneczęściowozPismemŚwię-
tym,częściowozinnymi,uznanymihistoriami.(Józefflawiusz,An ti qu ita tes,
księgaszesnasta,rozdział7ipodkoniecksięgidwudziestej,orazksięgapierw-
szaCon tra Ap pio nem Ale xan dri num; An ti qu ita tes, księgapierwsza, rozdział3;
księgaosiemnasta, rozdział9.Kajetanmówi,żetenfilipbyłdwojgaimionina-
zywanyherodem,leczsamegoJózefazaistenawetniewidział;księgapierwsza
Con tra Ap pio nem; An ti qu ita tes, jedenasta księga, rozdział3;PierwszaKsięga
ezdrasza,rozdziały3,4,5i6przedstawiająprzeciwieństwa).

Jasnomówi,niespieramsię.lecztobyłybłędyniewiedzącego,aniekłam-
stwaoszusta.iniejestsłusznezpowoduniewieluplamubrudzićcałeopowia-
danie. znakomitym przeto historykiem był Józef flawiusz, jak twierdzi
hegezyp,skupionynabadaniurzeczyitrzeźwościmowy.Żezaśwzapisie
czasówniektórzygoganią,czysłusznie,czyniesłusznietoczynią,łatwobym
niepowiedział.Jazaistetebłędyłatwoiochoczoprzyznajęnieuczonyminie-
dbałymprzepisywaczom.

DalejpięćtomówJuliuszaafrykańczykaDe tem po ri bus, dorąknaszychnie
doszło.Dlategoowierzejegohistoriiciągleniemożemysądzić.leczjestostrze-
żenieGelazego,którewuzasadnieniujestprzeciwstawione,izaktórymTeolo-
gowiepowinniiść,mającsądzićotegorodzajurzeczach.Powiada:Dziełka
Ter tu lia na czy apo kry fy Afry ka na. niedośćjasnejest,czyGelazychciałwtym
miejscuodrzucićafrykańczyka.najpierwbowiemniktzestarożytnychniemiał
oJuliuszuafrykańczykuzłegozapatrywania.euzebiuszzaśihieronimtylko
jegoświadectwaodziejachuznają.itenJuliuszjestnienagannywnaucewiary.
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Bożehistorięzuzannyuważałzazmyśloną,naśladowałwtymbłądbardzo
uczonychmężów.

ażezajedengrzech,któregousprawiedliwieniejestwiarygodne,wszystkie
dziełaJuliuszazostałyprzezGelazegopotępione,zaisteniejestmiprawdopo-
dobne.Tabowiemwina,jeślibyławiną,wspólnabyłaJuliuszowiznauczycie-
lamiKościoła.[667] ztrudnościąbowiemznajdzieszkogoś,ktobywczymś
niezbłądził.następniedlaczegoGelazy,jakbyniemiałoznaczenia,czypotę-
pionyzostanieten,czytamten,takosądza:Dzieł ka Ter tu lia na czy apo kry fy
Afry ka na. otóżgdybycidwajpisarzebyli różni imionami i samąrzeczą,
swoimzwyczajemGelazydziełajednegoidrugiegozosobnabypotępił.Skoro
zaśTertulianaiafrykańczykapiętnujejednymzwrotem,nienależyrozumieć,
żemyślałoróżnychpisarzach,leczżeojednymitymsamym.Mniezaiste
tegorodzajuprzypuszczenianasuwająpodejrzenie,żeurywekjestskażony,
jakwieleinnychwtymrozdziale,iłącznikczy zostałdodanybłędemprzepi-
sywaczy.awięcnależyczytać:Dzieł ka Ter tu lia na Afry ka na apo kry ficz ne.
chyba,żeniektórzydawalinazwiskoAfry kan Tertulianowi,idlategoGelazy
wtensposóbwydałwyrok,byśmypojęli,żejestpotępiony,czyprzezkogoś
zwanywłasnymimieniem,czynazwiskiem.

PozostalieuzebiusziSozomen,którychnakoniecpowagabyławpiętna-
stymuzasadnieniuoskarżana.leczcomyślę,cosądzę,otychpisarzach,masz
wrozdzialepoprzednim.Wdowodzeniupiętnastymżadenkamykniezostał
napotkany,któryniezostałbywytrząśnięty.

Wszesnastymzaśzarzucanejestnajpierwpostanowienieinnocentego.lecz
on,jeśliuznajedokumentyKościoła,nieodrzucazarazhistoriipogan.Sąone,
przyznaję,małozdatnedoużytkunapłaszczyźniekościelnejorazpospolitych
sporów,chociażinatenużytekmogąbyćczasemwykorzystane,leczwja-
kichźródłachizagadnieniach,ponieważobcetojestniniejszemuzamiarowi,
nietrzebaotymmówić.WwykładziezaśŚwiętychPism,coszerokoomówi-
liśmywdrugimrozdzialetejksięgi,świeckiehistoriemajązgoławielkiezna-
czenie.DlategojeślizdarzasięzagadnieniewokółPismaŚwiętego,zarówno
Sobory,jakpozostalisędziowiekościelni,tegorodzajuhistoriaminiepowin-
niiniemogągardzić.ahistoriepogannietylkodotychużytkówsięnadają.
leczsąTeologomskądinądkonieczne,jakpoprzedniorozwinęliśmy,oraz
takżewnastępnychksięgachrozwiniętezostanie.

nadtoandrzejnaSoborzeflorenckimniczegoinnegonieuczy,jaktylko
żewojenGrekówalborzymian[668] znajomość,nienależydoSoboru.Mógł
powiedzieć:Tro jan alboteżFlo rent czy ków. Boznajomośćniektórychwojen
Grekówirzymianjestbardzopożytecznawrozwijaniuprzepowiedniproro-
ków.lecztojestbardzołatwe;badajmypozostałe.ionepotym,copoprzednio
roztrząsnęliśmy,niemajążadnejtrudności.

zaistedoodpowiedzinaszesnasteuzasadnieniemyślę,żeanijednegosłowa
dorzucaćnietrzeba,ponieważ,jeślisięniemylę,wszóstymrozdzialezostało
dokładnieistaranniezałatwione.

osiemnaste więc i ostatnie załatwię jak mogę najkrócej, aby był już
wreszciekoniectegoźródła.DwomawięcrodzajamidowodzeniaTeologsię
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posługuje.Jedenjestpewny,drugiprawdopodobny.ojednymidrugimwna-
stępnejksiędzeszerzejbędziemowa.Terazzbioręwkilkapunktów.niejest
konieczne,byTeologzawszebrałzasadypewne.zniepewnych,byletylko
byłyprawdopodobne,sporządzaniekiedyuzasadnienia,zdatnewprawdzienie
dopokonania,leczdoprzekonania.GłupizaśbędzietenTeolog,którychciał-
bywkażdymswoimrozumowaniudodawaćrzeczypewnedorzeczyrównież
pewnych.niektórebowiemsątakzawiłeimroczne,żedoroztropnościteolo-
gicznejnależy,niechciećichdowieść,leczdonichprzekonać,niewyjaśnić
wyraźnie,leczzałatwićjakkolwiek.

Wtakimwięcrodzajuuzasadnień,jeśliktośużyjewiarogodnościludzkiej
wiary,czasemzbłądzićmoże,bezkrzywdyzganionybyćniemoże.ateż,jak
wyżejpowiedzieliśmy,niektóresprawywiaraludzkatakpewnieprzekazuje,
żepodaćjewwątpliwośćbyłobydowodemgłupotyjaknajbardziejpewnym.

lecz jakwyprowadzasiędowódz tychdziedzinhistorii,którezostały
przedłożone,wydajesiędośćwyjaśniono.

awięcwksiędzepierwszejpowiedzianezostało,żewszystkiedowodyteo-
logicznewypływajązdziesięciuźródeł.Wnastępnychzaśdziesięciuksięgach
zostałowykazane,jakiegorodzajuuzasadnieniazposzczególnychźródełwy-
dobyć[669] można.Byłotoomówionezbytmożedługo,niżwymagałzało-
żonypowód,leczkrócejzpewnością,niżmyślałem,żetakwielkierzeczy
przezemniemogąbyćwypowiedziane.Wrozwinięciupowagihistoriiludz-
kiejprzyznaję,żemiałemwielkądługośćmowy.leczniebyłożadnegoźró-
dłaTeologii,gdziealbozachodziłabyszerszatreśćrozprawy,albobardziej
trzebamibyło,mozolićsiętroską,pilnością,biegłością.ażechociażmniej
dałem,niżwymagaławielkośćsprawy,niedarmojednaksięnatrudziłem.
Mogłembowieminnychnapomnieć,żebypisalidokładniej,ialbolepszerzeczy
dodali,albozbędneusunęli,alborozproszoneiprzegadanekrócejizwięźlej
ujęli,krótko,jeślicośpoznalilepiejodtego,korzystniesiępodzielili.

 Je de na stej Księ gi ko niec.
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[670] O KOR zy sTA nIU zE ŹRÓ DEŁ 
W ROz PRA WIE sCHO LA sTyCz nEJ, 

Księ ga dwu na sta

Wprowadzeniedoksięgidwunastej,

Słyszałemnajlepszyczytelniku,żebratfranciszekVittoria,ten,którego,
zwyjątkowegodaruBożego,hiszpaniaotrzymała jakonajwybitniej-

szegonauczycielaTeologii,zwykłmawiać,pomoimodejściuzjegoszkoły,
żezaistebardzo jestzadowolonyzmegoumysłu, lecz lękasię tego,bym
wyniesionyjakąśjegowybitnościąicieszącsięprzesadnieniechełpił,astając
sięstarszyzamiastradośnieiochoczowstępować,bymlekkomyślnieizu-
chwaleniepodeptałśladównauczyciela.Usłyszałbowiem,żetegoczyinnego
jegopoglądunieuznałem.

chciałbymzaś,byprawdziwieonasmówiono,coonznadmiernejżyczli-
wościdlasynamówił.leczjeślinaśladowaniemniemożemyosiągnąćtakiej
wspaniałościumysłu,zpewnościąwoląpodchodzimyjaknajbliżejiusiłujemy
mistrzawyrazić.Mianowicie,jeśliktośuznamojąnaukę,któraobybyłagod-
nawpoglądzieuczonych;jeśliwosądzierzeczyroztropność,któraobybyła
godnanaszegonazwiska;jeślidbałośćomowę,którejzwykłemużywaćwy-
tworniejszej,niżscholastycyzwykliwswychksiążkach;wtymjesteśmyucze-
ni,roztropniiwymowni,żetegomęża,tegonajlepszegowszystkichtychspraw
wodza,naśladujemyajegoprzykazaniominapomnieniomjesteśmyposłuszni.

cozaśtyczymiaryducha,którejumniemążrozważnypragnął,wkładałem
wtowysiłek,bymzawiódłjegoobawę.czydokonałemtego,czynie,niech
inninieskazitelnieosądzą.zaistejeśliwemniejestjakaświnalekkomyślno-
ści,niemogęjejusprawiedliwieniem[671] jakiejświnyprzykryćiprzyćmić,
bowiem,żeumysłmałomożeznaczyć,chociażwybitnyiznakomity,jeślinie
jestpowodowanywędzidłemroztropnegomyśleniaiokreślonegokierownic-
twaducha.

chociażniezwykłemuznawaćtych,którzyjakprzysięgązwiązani,albo
teżzabobonemściśnięci,bymsłowamifabiuszasięposłużył,zanieprawość
uważająodejścieodrazprzyjętegoprzekonania.Teologniemusiprzysięgać
naczyjeśprawa.Większebowiemiznakomitszejestdzieło,doktóregoon
zmierza,niżbymusiałstaletkwićwśladach,jeślizaistemabyćchwałąTeolo-
giidoskonały.

Pamiętam,żesamsłyszałemodmegonauczyciela,gdyzacząłnamwykła-
daćczęśćdrugądrugiejczęściSumyTeologicznej,żezdanieŚwiętegoToma-
sza trzeba tak bardzo cenić, iż gdyby inne ważniejsze rozumowanie nie
wsparło,świętegoiuczonegomężawystarczynampowaga.lecznapominał



znów,żenienależysłówświętegonauczycielabraćbezwyboruisprawdze-
nia,cowięcej,gdybycośostrzejimniejprawdopodobniepowiedział,mamy
naśladowaćumiaribystrośćjegowpodobnychsprawach,boonnieodmawia
wiarypisarzomwsparciemstarożytnościuznanym,anieprzechodzinaich
zdanie,gdyrozumwzywanaprzeciwne.

Toprzykazaniejaknajstaranniejzachowałem.Żadnegobowiempoglądu,
nietylkoŚwiętegoTomasza,lecznawetmegonauczycielaniewezwałemprzed
mójsąd,aleniemiałemwsercuprzysięganianasłowanauczyciela.Byłbo-
wiemczłowiekiemznaturyswejumiarkowanym,jednakczasemniezgadzał
sięzeŚwiętymTomaszem,imoimzdaniemwiększąchwałęzdobywałnie
godzącsię,niżgodząc.Takwielkabyłacześćwniezgodzie.lecztodotąd.
Wielekroć bowiem dużo powiemy na chwałę naszego nauczyciela.Teraz
powróćmydopozostałychczęścinaszegozałożenia.

okorzystaniuzeźródełobiecałemtrzyksięgi.Jednąwwalcescholastycz-
nej,drugąwwykładziePismaŚwiętego,ostatniąprzeciwkowrogomwiary
chrześcijańskiejzosobna:błędnowiercom,poganom,Żydom,Saracenom.
Tymbowiemsprawomprzydzieliłemksięgi12,13i14.

a,bympowróciłdonauczyciela,okorzystaniuzeźródełwsporzeschola-
stycznym,zwłaszczagdybyzechciał,mógłbardzopoważnieiszerokopisać.
leczponieważniemażadnychpisemnychdokumentówjegoumysłu,żadne-
godzieła[672] uczoności,żadnegodarunauczania,mynapracępisaniatej
rzeczywszelkiwysiłekistaranieobracamy.

SkorobowiemcałaTeologiajestowocnaiurodzajna,ażadnajejczęśćnie
jestugoremipustkowiem,żadnewniejmiejsceniejestpłodniejsze,aniuro-
dzajniejsze,niżokorzystaniuzeźródełorazuzasadnieniach,którezeźródeł
Teologiisięwywodzą.Dlategoilemogęwysilićsięduchem,ilepracąutru-
dzić,jeślipisanietegojestraczejtrudemniżrozkoszą,tylezrobię,ilezdołam,
by,skorowszystkiezasadytychrzeczydanemizostałyprzeznauczyciela,nie
zdałosię,żezbrakłomniesobiesamemuimemunauczycielowi.Tegobowiem
znakomitegomężauczonośćprzekazujemypamięci,ijemu,chociażjegoumy-
słowinierówną,ajednaknamiaręstaranianaszegozasłużonąinależnąpo-
dziękęskładamy.chociażtych,którzytodorękiwezmą,proszę,bydomyślalisię,
iżcoświęcejmożebyćwyrażoneprzezmegomistrza,niżprzezemnie.

RozdziałII,

CotojestTeologia,cojestjejprzedmiotem,cocelem

W tejksiędzemamyzamiarmówićokorzystaniuzeźródełteologicznych
wrozprawiescholastycznej.Bytobyłoprawidłoweiporządne,najlepiej

będzienapoczątkuokreślić,cotojestTeologia,jakamateriajestjejpoddana,
jakijestcel,doktóregoteologmaskierowaćwszystkiewysiłki.

azaisteTeologia,jeśliwyrazGreckiprzekładamynaŁaciński,jestrozumo-
waniemimowąoBogu.Wszelkazaśnauka,podejmowanarozumemidrogą,
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badaistotęiwładze,jakzwą,orazwszystkoinne,cotejrzeczyszczególnie
iwłaściwiesięprzypisuje.PrzezTeologięwięcpojmujesięjakąśzdolność,
którabadanaturę,mociprzymiotyBoga.ateologowiniewystarczy,siłami
iprawamiswejzdolnościprzyznaćto,codoBogabezwzględnienależy,jeśli
nieprzypiszetego,coBogujakbywodniesieniudostworzeńprzypada.znajo-
mośćbowiemBogazgłębiazewszechstron.

Dwuczęścioweprzeto jest rozważanieTeologii, jednooBoguw sobie
samym,drugieonim,ponieważjestpoczątkiemikońcemrzeczy.aleteolog
jednakniemieszanajwyższegoznajniższym,Boskiegoiludzkiego,lecztak
wyraźnie,jasno,bystrospajatoztamtym,łączyztymtamto,[673] żenie
tylkoniewnosząsobiewzajemmroku,lecznawetobojeobojgudająświatło.
cóż?Ponieważtak,jakniemożemywprostwpatrywaćsięwsłońce,ajego
promieniepokonująnaszwzrokiczucie,taknawidokBożegoświatłaoczy
duszynaszejmajązwidzeniaiślepną.

DlategokoniecznejestbyśmyBoga,znaturyniewidzialnego,poznawali
w skutkach czyli cieniu,w zwierciadle,w obrazie,w znakach i śladach.
Bo nie wi dzial ne je go rze czy, wie ku ista też moc je go i Bó stwo, od stwo rze nia
świa ta, przez dzie ła je go, ro zu mem oglą da ne by wa ją (rz1,20).Skorowięc
wtym,copostrzegamyzmysłemwzroku,najbardziejdoBogapodobnejest
stworzenierozumne,boczłowiekstworzonyzostałna wy obra że nie Bo że (rdz
1,26-27), niczego zaiste nie znajdziesz,w czymbardziej jaśniałabyBoża
dobroć,mocimądrość.DlategonaukaTeologii,chociażprzedewszystkimjest
osamymBogu,bardzojednakobracasięwokółludziisprawludzkich,iza-
równozczłowieka,jakztego,coBógczłowiekowiuczyniłisprawił,szuka
poznanianaturyBożej.

JeślizaśwłaściwymzadaniemTeologiijestbadaćiwykładać:życzliwość
iopatrznośćBoga;cel,któryBóg(nieinnyniżsiebiesamego)ludziomprzy-
gotował;środkidotegocelukonieczne:cnoty,prawa,łaska,Wcielenie,sakra-
menty;bardzodługarozprawateologaniejestobcazałożeniuTeologii,nie
tylkodlatejprzyczyny,którąŚwiętyTomaszzaisteuznałzapoważną,byTeo-
logia,którajesttakżetwórczynią,anietylkowywiadowczynią,pomijająctę
część,niezostałaokaleczonaiuszczuplona,leczowielebardziej,ponieważ
terzeczywspanialeujawniająiwyjaśniająsamegoBogaprawość,słuszność,
cnotę, nienaruszoność, dobroczynność, miłosierdzie, cierpliwość, długo-
myślność. nieznajomość tego była dla niektórych powodem tego błędu,
żemyśleli,iżnaukataniezostaławynalezionadlakontemplacji,leczdzia-
łania.alezobaczmy,jakichużywająuzasadnień.

najpierwmówią,rozprawaokontemplacji,jestdużokrótsza,niżodziała-
niu.ŚwiętyTomaszbowiem jej poświęcił pierwszą część swojejSum ma,
ajemudrugąitrzecią,którewielkościątomu,nawetpojedynczojąprzewy-
ższają.aznówrozprawiaćoceluiśrodkachdotyczybezwątpieniatejwładzy,
któracośzamierzaiczyni.Boto[674] niedomyśli,leczdoskutkusięod-
nosi.Gdywięcoceluiśrodkachżycialudzkiegoteologzaczynarozprawiać,
wydajesię,żemocTeologiiraczejniewpoznaniu,leczwdziałaniusięznaj-
duje.nadtoTeologiaiPismoŚwiętemajątensamcel.Bozasadyiwnioskitej
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naukiniemająinnegocelu.leczcelemwszystkichPismBożychjestmiłość,
jakświadczyaugustyn(księgapierwszaDe do ctri na Chri stia na, rozdział35
i36)orazGrzegorz(In Eze chie lem ho mi lia 10). awięcTeologiazasadniczo
zdążaniedokontemplowania,leczmiłowania.

Ponadtojakaśnauka,którajestwywiadowczejiłowczejnatury,wymaga
raczejoczudopatrzenia,aniesiłdodziałania,iniezarzucagłupotytym,któ-
rzysądrętwiwdziałaniu,lecztymktórzysątępiwwypatrywaniu;awszelkie
Pismo od uczniów wymaga czynów i gani drętwych zaniechaniem jako
pustychileniwych;(Mt7,26-27;Jk1,22-25;Mdr13,1-19orazwinnych,
nieskończonychniemalmiejscach).awięctanaukawykładanajestraczejnie
dlawywiadu,leczdladziałania.

nadtowiaraodnosisiędomiłości,anieodwrotniemiłośćdowiary,jak
zewangeliiMateusza(22,37-40)orazzapostoła(1Kor13,2)wynika.zna-
jomośćwięc zasadTeologii, którą otrzymujemy słowemwiary, zmiłości
pierwszazewszystkichdanazostaławiernym.Przyczynabowiemτεληκος,
(którą możemy przetłumaczyć ce lo wa), jest zarazem pierwsza i główna.
askoroujęciezasadtejnaukijestczynne,mianowicie:Wia ra, któ ra przez
miłość dzia ła (Ga5,6),powodujezaiste,żetakżesamanaukadotyczyzasad-
niczoobyczajówiżyciowegodziałania.

również,jeśliwiarajestjakimśrozmyślaniem,anienaukąobyczajową,
skądto:Wia ra bez uczyn ków jest mar twa (Jk2,20).Skądznowuowo:Aby dać
na ukę zba wie nia lu do wi je go, na od pusz cze nie grze chów ich (Łk1,77). Bocie-
lesnanaukazbawienianależyraczejdodziałania,dokontemplacjinietak.co
te:Da ła mu po zna nie rze czy świę tych (Mdr10,10),Umie jęt ność świę tych roz -
trop no ścią (Prz9,10),Wszel kie Pi smo od Bo ga na tchnio ne, po ży tecz ne jest ...
aby czło wiek Bo ży był do sko na ły, do wszel kiej do brej spra wy wy ćwi czo ny
(2Tm3,16-17),Te są napisane, abyście wierzyli ... i żebyście wierząc, żywot mieli
w imię je go (J20,31),Kto mó wi, że go zna, a przy ka zań je go nie cho wa, kłam -
cą jest (1J2,4),isześćsetinnychtegorodzaju,którewBoskimnakażdym
kroku[675] Piśmiesięznajdują?

ztegozgoławidaćdowodzisię,żeTeologianiejestwywiadowcza,lecz
wykonawcza.anadtozasadniczymjejcelemniejestkontemplacja,leczakcja.
Tocomniemaliniektórzyteologowiescholastyczni,zwłaszczasławniiwy-
bitni.oniwtejsprawieidązapewnezaMistrzemlombardem(księgapierw-
sza,dystynkcja1),dzielącymtęnaukęzużytkuikorzyści.iniepojmująuczeni
mężowie,(takmibowiemichzwaćjestnajobyczajniej),żeinnyjestcelnauki,
innynauczyciela,albo,byśmytęsamąniemalrzeczodmiennymisłowami
wyrazili,innyjestcelnaukipierwszorzędny,innydrugorzędny.Jeżelinaprzy-
kładmówimy,żedwasącelewina:jedendopicia,drugidoleczenia.Miłość
więcjestcelemnauczającegoBoga,astądzaistejegonauki,chociażniepierw-
szym,leczdrugim.

Boipoznanieikontemplacjanatury,jakpiękniepowiadacyceron,wjakiśsposób
jestniezupełnaizaczątkowa,jeżelinienastąpiżadnedziałanierzeczowe.Mędrzec
mówi:Głu pi są wszy scy lu dzie, w któ rych nie ma zna jo mo ści Bo ga (Mdr13,1)
itd.;iinnytosamo:Gdyż po znaw szy Bo ga nie od da li mu jako Bo gu chwa ły..., 
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ale znik czem nie li w my ślach swo ich, (Rz 1,21)itd.Dlategojeślizdrugorzędnego
celurozpatrywałbyśnaturęnauki,jużfizykazaliczycisiędoczynnych.

acóż,żenaszymcelempierwszorzędnym,jakŚwiętyTomaszprawdziwie
myśli,jestjasneiwyraźnewidzenieBoga?Ponieważzaśceltenosiągamy
umysłemiwolą,poznaniemimiłością,wynika,żeniepoznanieprzezsiędo
miłości,leczżeobierzeczyodnosząsiędowidzenia.ażepoznaniedrogiprzez
siętylkodopoznaniaojczyznyodnieśćnależy,chociażonaprzezsięniejest
zdolna,jeśliniedołączysiędoniejuczucieimiłość,widzeniezaśBoga,które-
gowiarajestzalążkiem,jestraczejkontemplacjąniżdziałaniem,wynika,że
Teologiajestraczejbadawczaniżczynna,(niechbowiemwolnobędzieużyć
słówSzkoły,gdyorozprawieszkolnejmowa).

Dodaj, żeTeologiabadanaturę,moc i przymiotyBoga.Bóg jestwięc
właściwymprzedmiotemtejnauki,anawetjestporównywanydlabadania.
iaugustyn(księgadwunastaDe Tri ni ta te, rozdział14i15)otwarcieuczy,
żeMądrość,októrejapostoł(1Kor12,8)mówi,jestujęciemumysłowym
ikontemplacjąrzeczy[676] wiecznych.

Bezwątpieniazaśświętanaukajestmądrością,atymsamymwiadomo,że
jestbadawcza.co,byśmypozostałezamilczeli,choćbynazwaTeologiiozna-
cza.Jakbowiembardzogłupiojest,nietylkotwierdzić,lecznawetpowątpie-
wać,czyfizjologiaiastrologiasąbadawcze,czywykonawcze,ponieważ
samenazwyznamiennieiwybornieobjaśniają,żewprowadzanajestkontem-
placjarzeczy,anieobyczajeidziałanie;jednaklekarze,żeglarzeiinni,którzy
sprawompublicznymoddanisąidonichprzeznaczeni,gardząiodrzucają
bierneujęcieprzyrodyigwiazd,aprzyjmująiuprawiajątoujęcie,którejest
czynne.Takwątpienie,czyteologiajestbadawcza,czywykonawcza,dalekie
jestodogólnegonawetpojmowaniairozumienia,jakożeonaniczyminnym
niejest,niżrozumowaniemimówieniemoBogu;chociażroztropnimężowie
niechcą,byonabyłapróżnującaibezczynna,leczdostosowanadokorzyści
icelużycialudzkiego.

PrócztegoteologiaprzekazujewszelkiepoznanieoBogu,czysięjeposiada
dziękiprzyrodzonemuświatłu,czywyłączniezdaruBożego.Gdywięcmyślisię,
coumysłyludzkiemogąoBogupoznać,bezwątpieniaalbojestbadawcza,albo
żadnawiedzaoBogubadawczabyćniemoże.chociażniektórzycośtemuuza-
sadnieniudawali,jednaktakbardzojestniedorzeczne,iżniemusibyćodpierane.

cóż?ŻeTeologianaszajestpewnymwyciśnięciemmądrościBożej,która
jednaitasamamamocbadaniaorazdziałania?nicwięcniestoinaprzeszko-
dzie,dlaczegotasamaświa tłość ob li cza Bożego,którazna kiem jest nad na mi
(Ps4,7),jednoidrugiebyukazywała:icotrzebakontemplowaćicoczynić.
Jakduszarozumna,ponieważjestzewszystkichformnajwspanialsza,ma
wybitniezaistesiłyimyśleniaidziałania,leczjednaksiłapojmowaniajest
wniejpierwsza,azarazemnajważniejsza.inieuruchamiaonapozostałych
mocy,jaktylkobydziałaćwłasnązdolnościąpojmowania.Wtenwięcsposób
ŚwiętyTomasz,mądrzeibieglepowiedział,żeTeologiaspełniaobazadania:
ibadaniaidziałania,chociażwięcejbadaniżdziała.niedziałabowiem,jak
tylkogdyżdziałającdążydodoskonałegopoznaniaBoga.
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Pokrótkimrozwinięciutychspraw,dośćjasnoiwyraźniepojmujesiętych
troje,któreodpoczątkutegorozdziałudowyłożenia[677] wziąłem,miano-
wicie:jakiejestwłaściwepojęcieiokreślenieTeologii;jakaznówpoddanajej
materia,wokółktórejonasięobraca;jakiwreszciejejcel,takpierwszy,jak
drugi.Teologiajestwiedzą,którauczyczymjestnaturaBoża,orazjakiesątej
naturymoceiprzymioty.Bógsamjestzałożonymprzedmiotemipodmiotem
tejnaukiijakbymateriądorozważania,(tymibowiemsposobaminazywana
jestprzezfilozofówrzecz,którąjakikolwiekwydziałpostanawiarozważać
ipoznawaćumysłem).celpierwszorzędnyzaistetopojęcieikontemplacja
naturyBoskiej,rozwinięteprzezwładze,moceiprzymiotyBoże;ostateczny
zaś,działanietychrzeczy,którekoniecznesądoobyczajówidobregooraz
szczęśliwegożycia.

azaistejakipożytekmająźródłaTeologiczne,dostosowanydoobyczajów
iczynnościżyciowych,niezamierzyłemobecniemówić,chociażonjestzgoła
wielkiidałbybardzopożytecznąiobfitąmateriędorozprawiania.Tatylko
korzyść,jakpowiedziałemwyżej,terazprzezemniepowinnabyćomówiona,
którąteologmożeotrzymaćzeźródeł,jeżeliwrozprawachSzkołybędzie
jeobracałiopracowywał,jeżelimianowicieilemoże,tylestarasię,poznać
oBoguirzeczachBożych.

nieumknęłomi,żewksiędzepiątejnapisałem,gdymówiłemopowadze
Kościoławosądzieobyczajów,iżdwasązagadnieniawsprawachteologicz-
nych:jedno,któredotyczyłobykontemplacji;drugie,któreleżałobywoby-
czajachorazkorzystaniuzżycia.comożebyćprzezniektórychtakprzyjęte,
jakbytenzamiar,którymamteraz,byłróżnyodpoprzedniego.niechtodale-
kiebędzieodemnie.Boczyminnymjest,żeokorzystaniuzeźródełnaucza
kaznodziejazambony,gdzierozprawiasięoobyczajachzachęcająclubprze-
strzegając,aczyminnymjestuczyćteologakorzystaniazeźródeł,gdywpada
wzagadnienieobyczajów,czyonodotyczytychspraw,któresąkonieczne
dozbawienia, czy też tych,którebyłyby tylkodogodne. i terazuznałem,
żenależypominąćprzepisy,jakkaznodziejemająkorzystaćzeźródełteolo-
gicznych.askorozagadnieniawiaryiobyczajówsąopracowywaneprzezteo-
logatąsamądrogąisposobem,gdywroztrząsaniuteologiiwystępują,nie
należywątpić,żecowpoprzednichzagadnieniachzostałonakazane,todo
[678] następnychteżnależy.Botojestzupełniejednaitasamarzecz,bynie
różniłasiębardzomiędzydekretamiwiaryisądamiobyczajów,ipowinna
ztychsamychźródeł,wtejsamejniemalpostacibyćopracowywana.

niechciałbymzaś,byktośmnieznówutrzymywałwoskarżeniuzarówno
zimnymjakczczym,iżTeologięnazwałemwiedząwprostibezżadnegozłago-
dzenia.Jakbymniewiedział,żearystoteleswwiedzywymagaoczywistej
ijasnejznajomościwniosku,czegogdyTeologianiemawzasadach,niemoże
zaistemiećteżwewnioskach.Sprzecznebowiemjest,bypowstałjasny,wyraź-
nyioczywistywniosekrozumowy,jeślirzeczy,zktórychjestonwysnuwany,
sąciemne,ukryteizawiłe.natomiastmy,jeśliniemówimyjakarystoteles,
to z pewnością jak święci pisarze, którzy tę naukę bezwzględnie zwali
wiedzą.
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augustynrzecze:Wiedz, że spo sób w ja ki wia ra jest pra wym wspie ra na, 
a prze ciw nie pra wym bro nio na, Apo stoł zda je się na zy wać wy ra zem wie dza
(czternastaksięgaDe Tri ni ta te, rozdział1).Tozaśbezwątpieniajestwłaści-
wymzadaniemiobowiązkiemTeologii.ahieronim,byminnychpominął,
naukęPismaŚwiętego,którąmyteolodzywyznajemy,nazywawiedząimą-
drościąnakażdymkroku.iPismoŚwięte,gdzierzeczjestpewna,tamwża-
densposóbnielękasięwyrazu:wie dza. znanesąte:Wiem, że Od ku pi ciel mój
ży je (hi19,25)itd.;Wiem, że na pew no masz kró lo wać (1Krl24,21)itd.;
również:Da ła mu wie dzę świę tych (Mdr10,10);także:Wie dzę Bo żą znaj dziesz,
bo Pan da je mą drość, a z ust je go roz trop ność i wie dza (Prz2,5-6);Jed ne mu
do sta je się przez Du cha mo wa mą dro ści, a dru gie mu mo wa wie dzy (1Kor
12,8).

opróczoczywistościarystotelesżąda,bywnaukachznajomośćrzeczynie
mogłaanioszukać,anisięzmienić.nazwawie dza domagasiębowiemmocne-
goiniezmiennegopoznania.Skorowięcjakieśrzeczywpadajądowiaryiteo-
logii, jakimkolwiek sposobemdonichwpadają, są stałe i niezmienne, że
wnichteologniemożeupaść,anisięzwieść,dziękitemunawetbezoczywi-
stościteologiazdobywasobienazwęwiedzy.Tensamjestpowód,żenaukata
nawetwsprawachprzygodnych, toznaczyznaturyswejniekoniecznych,
obracasiębezutratyinarażeniaswejnazwy.[679] Koniecznościbowiem
arystotelesdomagałsięwnaucedlatego,iżbezniejstałośćiniezmienność,
anirzeczy,anipoznania,niebyłabywidoczna.

leczprzyczynynawetprzypadkiemwystępująceorazichskutki,znatury
swejsłabeiniestałe,gdypodpadająpodteologięiwiarę,stająsięodtądpew-
neiniezmienne,anieprzenosząsięruchliwetotu,totam.Dlategomówisię,
iżBógjednoidrugiewłaściwiezna:ito,costajesięzkoniecznościiconam
przypadkiemilosemzostałodane.SłuszniewięcTeologięzwiemywiedzą,
którejpewnośćniewzruszona,stałośćsilnaoraz,żetakpowiem,zachodzinie-
omylnośćpoznania.

cóż,żeMuzyka iastronomia,przezwiększośćnazywanesąnaukami,
ajednakzaledwiejeden,albodruginiebiosibłędnychgwiazdobroty,odktó-
rychtenaukidziśzależą,własnymzbadałnarzędziem,lubdoświadczeniem?
amłodsiastrologowieidązwyklezadoświadczeniamistarych,jakopewny-
mitychrzeczywstępnymiosądami.

Teologiaprzetosłusznierównieżbędziezwanawiedzą,zwłaszczagdyza-
sadomtejnaukiprzypada,żesąmrocznieznane.Bogdybybyłynamprzej-
rzysteijasne,niemniejtanaukaobroniłabyswąnazwęiistotę.iwrzeczy
samej,gdybyarystotelesżyłteraz,nieznalazłbyinnejnazwy,którąbynazwał
teologiębardziejstosownieiodpowiednio.zaistebowiemnazywaćwiarą,co
bezpośrednioniejestopartenapowadze,lecznarozumieisylogizmie,jest
niedorzecznością.inaczej,jeślizdaniepierwszejestpewnezwiary,drugiezaś
prawdopodobneznaturalnegorozumu,wniosekbyłbywiarą,aniepoglądem.
cojestzupełniebłędne.Teologięwięcnazwiemywyrazemwiedza,jeślilep-
szysięnieznajdzie.Jestbowiemmocnymistałympoznaniemizrozumieniem
rzeczy,któresplatająsięzłącznościpewnychistałychzasad.
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niemożnabowiemprawdziwiepowiedzieć,żewnioskiteologiisąpraw-
dopodobneiciemne,anieoczywisteimocne.Uzasadnienietejrzeczypoda-
jąnieostre,lecznadzwyczajtępe:iżgdybypowiązaniebyłopewneijasne,
wnioski[680] jużnieteologii,leczwiarybydotyczyły.lecztorozumowanie
jestśmieszne;słusznieprzetoprzezwiększośćganione.Łatwabowiemiotwar-
tajestróżnicawiaryiteologii.Ponieważwiaranajbliżej,i,żetakpowiem,
bezpośrednioopierasięnapowadze,teologiazaśnajbliżejibezpośredniona
rozumie.Mająsiębowiem,jakwyżejpowiedziałem,wiaraiteologianieina-
czej,niżsprawnośćzasadiwiedzawniosków.ijakświatłonaturybezpośred-
nictwa rozumowania powoduje znajomość zasad naturalnych, tak światło
wiarybezzastosowaniażadnegorozumnegouzasadnienia,powodujeprzeko-
nanieotychrzeczach,zktórymiwierzączgadzamysię,oparcinasamejpo-
wadzeBożej.awięcoczywistośćwynikanianieusuwamocyteologii,lecz
powoduje,niezabiera,leczwnosi.

chociażiwtej,jakiwinnychnaukach,sąpewnedomniemania,przemie-
szanezrzeczamiwiadomymiiudowodnionymi.ijaknaukanaturalna,cho-
ciażsamaodpowiedniaizgodnaznaturą,niewszystkiewnioskiwysnuwa
udowodnione,leczdoniektórychprzekonujeuzasadnieniemprawdopodob-
nym,takteologwielemówistanowczo,pewnie,ufnie,wniektórychjednak
uważa,żeświetniedziała,jeśliodkryjecośprawdopodobnego.inieuważa,
żewieto,czegoniewie,takjakbywszystkobyłopewnymidogmatamiteolo-
gii;niczegosięnielęka,oniczymniewątpi,lecztegosięstrzeżeiotostara,
bylekkomyślnienawszystkosięzgadzająciwszystkomocnotwierdząc,nie
zgubiłtakżepowagitychrzeczy,któresąpewniejszeijaśniejsze.leczdorzeczy!

Gdyniepewnyjestzwiązek,alboniepewnejestdrugiezdanie,którebrane
jestzpodstawąwiary,wniosekbędziepoglądem,aniewłaściwąteologią.lecz
czyobieprzesłankisylogizmusązasadamiwiary,czyjednapewnazwiary,
drugaoczywistaznatury,wniosekbędzienależałdoteologii,bylebywynika-
niebyłowyraźnewświetlenatury,albopoznaneświatłemwiary.Bonieina-
czej,(cochoćjużpowiedziałem,powiemjeszczeczęstoiczęściej),nieinaczej
powiadam, wiedza tego rodzaju wniosku odnosi się do wiary, niż nauki
naturalnedosprawnościpierwszychpodstawmyślenia.Wszystkotojesttak
poręczne,iżrzeczniewymagauzasadnienia;opuszczającto,idźmydopozo-
stałych.

[681] RozdziałIII,

jakiesąpodstawyTeologii

Skorobowiemkażdanaukamajakieśźródła,którenazywamypodstawami
wiedzy,następniepewnestrumyki,które,jakokresywiedzynazywamy

wnioskami,trzebateologowigotującemukorzystaniezeźródełprzedewszyst-
kimnauczyćsię,jakiesąprzyczynyipodstawyjegodziedziny,jakiewyniki
ztymiprzyczynamiipodstawamizwiązane.
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najpierwzaśnależypoznaćpodstawyteologii,bopoichpoznaniuowiele
łatwiejpojmiemykresy.leczponieważdoprzedstawionychdziesięciorga
rodzajówźródełdołączyliśmywszelkiegorodzajuprzyczyny,inajpierwprzed-
stawiliśmyterzeczy,wktórychzawartajestmocinaturakażdejznich,nie
zabrakniebyćmożetakiego,ktobysięsprzeczał,żenietylkotarozprawajest
zbędna,lecznawetwszystkoto,copostanowiliśmymówićokorzystaniuze
źródeł.Będziesiębowiemuzasadniać,żeTeologianiemainnychźródełitych
miejsc,którenawetpalcemwskazaliśmy,oraztakotwarcieijasnorozwinęli-
śmymocinaturękażdegozosobna,byśmyłatwomoglizkażdegoźródła
wysnuwaćuzasadnienia,chyba,żejesteśmybardzotępi.

cóż?(Bomożeitoktośpowie).czyiprzedtąnasząsztuką,(jeślitylkoto
jestsztuka),teologowieniewynaleźliuzasadnieńi,jednezdrugimisplatając,
sprawyteologicznejdrogąirozumemnieopracowali?czyŚwiętyTomasz,
teologdoskonałyibezwzględny,gdybytęczęśćTeologiiuznałzakonieczną,
całkiemnietkniętąjąopuścił?niejestprawdopodobne,skoropozostałedzia-
łyteologiidobrzesąopisane,żetenostatnirozdział,jakprzezopieszałegopo-
etę, został przez niego zaniedbany. Po co więc trzeba się męczyć, albo
rozbudzaćstaraniaimyślinasze,jeślizaisteniczegoniemożemyspłodzićdla
wyjaśnieniakorzystania zeźródeł,niczegoosiągnąć, cobyłoby teologom
bardzopotrzebneikonieczne?

lecztegorodzajuwykrętyniemogąumysłumegowysadzićzjegosiedzi-
byistanowiska.Jabowiemtaksięprzekonałem,takmyślę,żetenaszezale-
ceniaoźródłachzawierająwielespraw,gdziekolwiekteologsięzwróci,są
obecne,zżadnejrozprawyniesąwykluczone.czybowiemszukasięsilnego
uzasadnieniawdowodzeniu dogmatów teologii, czywłaściwego sposobu
wwyjaśnieniuPismaŚwiętego,albojesttasztuka,alboniemażadnej,przez
którąbyśmy toosiągnęli.Mówienie zaś, że żadnej sztukiwielkich spraw
[682] niema,podczasgdyżadnazmałychbezsztukinieistnieje,należydo
ludzimówiącychmałorozważnieibłądzącychwwielkichsprawach.

leczto,copobudzanasdopoznaniaiwykorzystaniaźródeł,winnobyć
dokładniejrozpatrzone,itowłaśniezrobiliśmywinnychksięgach.

(Na trze cie uza sad nie nie). Terazzaśmamytylkowyjaśnić,dlaczegoŚwię-
tyTomasz,teologdoskonałyibezwzględny,opuściłtęrozprawęoźródłach,
skoro,jakpowiedzieliśmy,takbardzojestteologomkonieczna.izaisteŚwię-
tyTomasz(Sum ma The olo gi ca, częśći,zagadnienie1,artykuł8,nadrugiza-
rzut),zwięźleikrótko,jakzwykł,wskazałźródłaTeologii,niewszystkie,lecz
większość.anawet,bymsięnieokazałczłowiekiemniewdzięcznymtemu,
komutakwielewinienem,asłużebnośćtegoobowiązkuująłwieczystymświa-
dectwem:ŚwiętyTomaszbyłmiautoremimistrzemukładaniategodzieła.

aonjakzwyklerozwinąłnaturęźródełzwięźleiściśle,iostatecznieswoim
sposobem.nierozszerzabowiemuzasadnienia,leczjakbypunktamidokonuje
tego, co zamierza. Sposobu zaś opracowania samych źródeł ani Święty
Tomasz,aniniktinny,nailezaistewiem,nieusiłowałrozwinąć.

Tosamouczyniłarystoteleswźródłachdialektycznych,którysameźródła
ująłzaisterozmaicieiobficie,leczniepokazałjakimsposobemnależyznich
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wnioskować,aninieprzedstawiłkorzystaniaznich,cowtejsprawiebyłoby
najważniejszeinajlepsze,leczukazałnapiśmieniewiemjakiużytek,doznaj-
dowaniauzasadnieńprawdopodobnychiogólnych,któregouczenimogąnie
znać,niewyrządzającwielkiejszkodyuczoności.chociażw (Pri mus Li ber
To pi co rum), bardziejmożeokrężnieniżprawdziwie,samarystoteleschwali
się,żecoprzezniegowTo pi ci jestprzekazane,maczteryzastosowania.

cóżwięc?JeśliŚwiętyTomaszpominąłmilczeniemkorzystaniezeźródeł,
azbadałby,gdybyjakiśprzypadeklubzajęcienieubiegłojegozamiaru?albo
jeśliświadomieidobrowolniepostanowiłniebadaćtychspraw,zpewnością
alboniewszystkomożemywszyscy,alboBożymzrządzeniembyło,byprzod-
kowiecośzostawilipotomnym,wczymteżmoglibysamicośwypracować
iwykonać,apożyteczniewyćwiczyćnietylkopamięć,lecziumysł.

Tejwięcopuszczonejdziedzinyniewypełnimyczyimiśpomocami,lecz
jaksięmówi:[683] mo cą wła sną. BopoŚwiętymTomaszunicoźródłach
teologiiniezostałorozwinięte,cobymisiępodobało,ztych,któredonaszych
rąkdoszły.

Jakwięczwykłejestwsprawachwojskowych,gdziewódzsądzi,iżnie
wystarczydaćżołnierzombroń, leczuczy, jaknależynią sięposługiwać,
przystosowujeichręce,ustalastopnie,rozkazujekiedymająuciekać,akiedy
nacierać,kiedyufaćsiłom,kiedystosowaćpodstęp,kiedygodzićwnieprzy-
jaciela,kiedyunikaćciosów,wkońcuprowadzidoszeregu,przepisujekolej-
ność,wyznaczamiejsce,zktóregobezjegorozkazuniewolnoimustępować.
Tak,wydajemisię,będęczynił,jeślichcęmoichuczniówformowaćiuczyć
nawzórjakiejśbezwzględnejuczoności.

anietylkosłowamimamtozgóryokreślać,leczrównieżchwytającstrza-
ły,przystępowaćdopozornejwalki,naprzykładdlapotomnych.cochociaż
niedoran,lecznawzórwydajesięnadawać,będziejednakpożyteczne.co-
kolwiekbowiemwtychsprawachmiłejestdlaoka,tosamojestpożytecznie
dlaprawdziwejwalki,jeżelikiedyśprzeciwnikomzostaniewytoczona.

(Na dru gie uza sad nie nie). Jeżelizaśktośbezsztukiwykonałcoś,codosztu-
kinależy,błagam,niechpozwolimnieimniepodobnym,byśmystosowalisztu-
kę i zalecenia. Są łąki, którym wrodzona i przyrodzona wilgoć została
wewnętrzniewlana.Są,któretylkowilgociązzewnątrzprzypływającązwilżo-
nebyćmogą.leczwieluteologówprzedemnąrozprawiałobardzoszczęśli-
wie.najpierwzrobilibytoprędzejipewniej,jeślizakosztowalibytegorodzaju
naszychćwiczeń.chociażpolejesturodzajne,rolnikuczynijebardziejuro-
dzajnym,jeślipilnieiusilniebędzieuprawiał.Takwięcjeślinawetjacyśobda-
rzeniwielkimiumysłamiosiągnęlibezsztukizdolnośćrozprawianiawteologii,
sztukajednak,jakpowiadacyceron,jestpewniejszymprzewodnikiemniż
natura.czyminnymbowiemjestuzasadnieniagromadzić,araczejrozprze-
strzeniaćirozpowszechniać,czyminnymtosamodrogąisztukąwytłaczać.
Ktobowiemwiedziałby,gdziecośjestzłożoneijakdotegodojść,ten,nawet
gdybybyłozasypane,możewydobyćizawszewroztrząsaniubyćswój.

Jeśliwięcbylitacy,którzyźródłasztukąuporządkowanezestawiliwro-
dzajach, byli tacy, którzy tę rozproszoną i rozłączoną dziedzinęTeologii
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spoili i rozumemzwiązali,nasze todziełkoniebędziezarazzbędne,ależ
[684] owszem,tymbardziejkonieczne:uczonymizdolnymbyćmoże,tępym
inieokrzesanymbezwątpienia.

następniewydajemisię,żeteologowiescholastyczni,(botrzebawyznać
to,comyślę),niezbytporządniepodzielilirozprawyteologiczne.ŚwiętegoTo-
maszazawszewyjmuję,uktóregojestprzedziwnyzwiązekrzeczy,najwyższy
porządekzagadnieńiartykułów,orazniewiarygodnyukładnauki.Takbardzo
odpowiadająkresypoczątkom,środkiobojgu,wszystkowszystkiemu.cobo-
wiemrzecnależyozasobieuzasadnień?Ponieważoniezliczonychprawie
zagadnieniachtakąmiałnaobiestronyłatwośćiobfitośćrozprawiania,iżnie
zawszeprzeciwwszystkim,jakrozprawiałarchezilas,ajednakwewszyst-
kichsprawachwyraził,cozobustronmożnapowiedzieć.

PozostalipisarzeSzkołybardzowielegrzeszylizaburzeniemrozumuiładu,
idącmianowiciezaMistrzem,wktóregoQu at tu or Li bri Sen ten tia rum, wi-
docznejestobfiteczytanieświętychorazzaistenatamtenczasnieprzeciętna
uczoność;leczoprócznazwdystynkcji,naktórepodzielonesąteksięgi,ni-
czegoprawieniezobaczyszprawidłowoiporządniepodzielonego.nazwiesz
raczejzbioremświadectw,niżukłademizasadąnauki.Pierwsząrozprawęma
oTrójcy.Takbadapoczątkowe,jakkońcowe;boosprawiedliwościimiłosier-
dziuBoga jakbymimochodemrozprawiałwczwartejksiędzeSen ten tia rum;
ocnotachwtrzeciej;oniektórychwadachtakżewczwartej.niezliczoneprzez
niegoopracowanesprawy,sąwtensposóbpomieszaneizmącone.Dlatego
uscholastyków,którzyprzylgnęlidojegośladów,prawiewszystkojestzmą-
coneipomieszane.

iniechcępozbawiaćMistrzaSentencjijegosędziwegomiana,wielkiego
zaistejaknaoweczasymężaiktóregosłusznieczcilipotomni;anichwale
scholastyków,którąumocniłpoglądwieluwieków,ujmowaćczegokolwiek.
leczszczerzeiswobodniemówię,czegounichbrakujeicodalibyciwybit-
niludzieumysłeminauką,gdybyniezaniedbalisztukirozprawiania.cobo-
wiemtyczysposobuznajdowaniauzasadnień,zdajesię,iżniektórychźródeł
nieznalidotegostopnia,żezniektórychspośródtychźródełnieprzytaczają
żadnychuzasadnień.Któżznichbowiemz[685] tradycjichrystusaiaposto-
łówuzasadnia?azSoborówrzadko,zPismaŚwiętegonietakbardzoczęsto,
zhistoriiztrudemraz.TymczasemzaistemoimzdaniemżadenTeolognie
możebyćwszelkąpochwałąubogacony,jeślinieosiągnieznajomościtych
źródełorazniezgotujeznichłatwegoiprędkiegoużytkudouzasadniania.

Boonaturzeimocyźródełwyznaję,żezaistedośćzostałowyżejprzeze
mniepowiedziane.(Na pierw sze uza sad nie nie). lecznienapróżnownichsię
obracamy,gdyuczymy,jakiejestkorzystanieztychźródełiwjakisposób
wywodzisięznichuzasadnienia. coniewszystkimjest takłatwe,bynie
potrzebowalinaszychzaleceńaniprzykładów.leczotymdotąd.idźmydo
tego,cozałożone.abymwielu,któresąniemalniezliczone,nieścigał,krótko
ujmę,jakiesąpodstawyTeologii.

Teologiiprzyrodzonejinadprzyrodzonej,(stądbowiemzaczynaćnależy),
łatwajestiwygodnaróżnica.TeologięprzyrodzonąnazywamMetafizyką,
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wtejczęści,któranaturęBogabadaprzyrodzonymizasadami.Jestonanam,to
jestchrześcijanom,wspólnazfilozofamipogan.nadprzyrodzonązaśnazywam
tę,któranaturęiprzymiotytegożBogabadatymizasadami,którezostałylu-
dziomprzezBogaobjawione.objawienienadto,zwyczajemteologów,przyjmu-
jęto,któreprzekraczaipojmowanieiumysłczłowieka.BoPaweł(rz1,19-20)
takżeto,copoznajesięprzyrodzonymrozumemiświatłem.przypisujeBożemu
objawieniuiwskazaniu.itanadprzyrodzonateologiajestwłasnościąwiernych
ichrześcijan,otylelepszaodpozostałychnauk,oileBożapowaga,którająpod-
trzymuje,lepszaidawniejszajestodwszelkiegorozumuludzkiego.

SłuszniewięcŚwiętyTomasz(Sum ma The olo gi ca, częśćpierwsza, zagad-
nienie1,artykuł8,nadrugizarzut)poucza,żedo wo dze nie z po wa gi jest naj -
bar dziej wła ści we tej na uce, dla te go iż za sa dy tej na uki ma się z ob ja wie nia, 
i trze ba, że by tak wie rzo no po wa dze tych, któ rym uczy nio ne zo sta ło ob ja wie -
nie. I to nie przy no si uj my god no ści tej na uki. Bo cho ciaż źró dło z po wa gi,
które opie ra się na ro zu mie ludz kim, jest naj słab sze, to jednak źró dło z po wa -
gi, któ re opie ra się na ob ja wie niu Bo żym jest naj sku tecz niej sze. Tyleon.

Ponieważwięccałąmowęzamierzamyotejteologii,którajest[686] po-
nadnaturą,dlategotylkojejpodstawy,któreone,orazjakieonesą,należy
wyłożyć.BytosięstałostosowniedlaSzkoły,uważam,żetrzebaprzedstawić
irozsupłaćtewęzły,którecałątęsprawękrępująiwstrzymują.

Pierwszyjest,żeŚwiętyTomaszzdajesięwniewielusłowachwielegrze-
szyć.coś,cowalczyzsamymsobą.Tobowiemmówi,żeartykuływiarysta-
nowiąpodstawyteologii(Sum ma The olo gi ca, częśći,zagadnienie1,artykuły
7-8),tozaś,żewszystko,coznajdujesięwPiśmieŚwiętym(częśći,zagad-
nienie 1, artykuł 5, na drugi zarzut; część ii-ii, zagadnienie 1, artykuł 5,
nadrugizarzut),aczasemnawet,żetakżewszystko,cozostałoprzezBoga
objawione(częśćpierwsza,zagadnienie1,artykuły5oraz8nadrugizarzut),
wktórychsątradycjezaisteapostolskie,choćniesązapisanewKsięgach
Kanonicznych.czyżmożnabardziejwalczyćzsamymsobą?

Drugigrzech,iżgdyPaweł(hbr11,6)wśródtych,wktóretrze ba wie rzyć,
dwietylkoprawdywylicza:że jest, oraz:że jest od daw cą tym, któ rzy go szu ka -
ją, ŚwiętyTomasz(częśći,zagadnienie2,artykuł2orazczęśćii-ii,zagadnie-
nie1,artykuł5,nazarzut3)uczyprzeciwnie,żeonewartykułachwiaryniesą
zawarte,leczsąraczejprzezwiaręzakładane.niesąwięcdlaŚwiętegoToma-
szapodstawamiTeologii,jakożeniesązdaniamiobjawionymi,wktórewiarą
wierzymy,leczpoznawaneprzezludziświatłemnaturyidlategopoprzedzają
tęwiarę,którejpostanowieniasąwreszcietymi,którewewłaściwychpodsta-
wachTeologiimamyposiadać.ŚwiętyTomaszwydajesięprzeciwnynietylko
apostołowi,leczrównieżtejzasadzie,którajasnodowodzi,żeistnienieBoga
jestuważanezawłaściwąipierwsząpodstawęTeologii.Bógbowiemjest,jak
wyżejpowiedziałem,rzecządlatejnaukiwłaściwiepodstawową.Każdazaś
naukatwierdziprzedewszystkim,żemarzeczdlasiebiepodstawową,iczym
teżtarzeczjest.Przetoprawda,że jest Bóg,jestwłaściwąpodstawąTeologii,
bojestbadawcza.aponieważtakżetwórcza,mazapierwsząpodstawęprawdę,
żeBóg jest od daw cą tym, któ rzy go szu ka ją.
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TrzecigrzechŚwiętegoTomasza,wspólnyzwieluteologami,żegdywiele
zostałoprzezBogaobjawione,nietylkotym,którzyspisaliKsięgiKanonicz-
ne,lecztakżeinnymświętymludziomBoga:Marcinowi,Mikołajowi,Bene-
dyktowi,Dominikowi, franciszkowi, powiada, iżwiara nie opiera się na
jakichkolwiekobjawieniachBoga,lecztylkotych,któremieliautorzyPisma
Świętego.Wiadomozaś,żeBożeobjawieniewogólejestformalnązasadą
wiaryiteologii,awiarazgadzasięnawszystkiewypowiedziBoga.[687] Jest
bowiemcnotą,którawierzyBogumówiącemu.itojestzaistepierwszywęzeł
wsłowachŚwiętegoTomasza.

GdyżdrugikrępujenietylkoŚwiętegoTomasza,leczprawiewszystkich
innych.Żadnabowiemnaukaniedowodzirozumowaniemswoichpodstaw,
leczjezakłada:dlategobowiemzwanesązałożeniamiczyliwymaganiami.
aTeologiarozumowaniemwnioskujeto,cowiarazakłada.awięczałożenia
tejnaukiniesątożsamezrozstrzygnięciamiwiary.ŻezaśTeologiadowodzi
dogmatówwiaryuzasadniając,możnarozmaicieprzekonywać.Popierwsze,
ponieważjasnymiuzasadnieniamifilozofówdowodzimyprzyjętegowiarą
przezchrześcijan,żeBógjestjeden,nieśmiertelny,żejestsprawludzkich
opiekunem,itakdalejwtymrodzaju.następnieponieważznówjestartyku-
łemwiary,iżBógjestStwórcą,atorównieżprzyrodzonyrozumwykazuje.
Dodaj,żeapostołPiotr(1P3,15)każebyśmybyligotowidozdaniaspra wy
z miesz ka ją cej w nasna dziei, adlategoiztejwiary,którajestwnas.Dodaj
też,iżtejwiedzyprzyznajesię,przezcozbawiennawiararodzisię,żywi,
broni,wzmacnia,cowziętezeŚwiętegoaugustyna,(De Tri ni ta te, księgaczter-
nasta,rozdział1),młóconejestustamiwszystkichteologów.Jeżeliwięcpozna-
nierzeczyprzyrodzonych,jakrzeczeaugustyn,wiaręrodzi,żywiiwzmacnia,
tomianowicie,cojestwiary,teologiaprzyrodzonymrozumemrozwiera.

awięcwiaraniedajeteologowipodstaw,jeślionswychpodstawnieudo-
wodni,ażetojestobcewszelkimzgołanaukom,takbardzodoświadczalnie
zostałopojęteirozeznane,iżniemusibyćterazprzezemniepotwierdzone.

TrzeciwęzełsupłasięrównieżzesłówŚwiętegoTomasza,(częśćpierw-
sza,zagadnienie32,artykuł4).Uczymianowicie,żedowiarycośnależydwo-
jako.Jednymsposobemwprost,jakto,conamzostałoprzezBogawybornie
przekazane.Drugimsposobemniewprost,jakto,zzaprzeczeniaczegowyni-
kacośoczywiścieprzeciwnegowierze.Jakjeśliktośprzeczy,żeSamueljest
synemelkany,zczegowynika,żePismoŚwiętejestbłędne.Dotądmówion,
zaistenietymisłowami,leczwtymznaczeniu.aznówwinnymmiejscu(część
ii-ii,zagadnienie2,artykuł5)twierdzi,żewszystko,cojestprzekazanewPi-
śmieŚwiętym,pozatym,przezcoczłowiekstajesięświęty,należydowiary
przypadłościowo,jakżeabrahammiałdwóchsynów,aDawidbyłsynemJes-
sego.ajeślione,choćwKsięgachŚwiętychwyraźnierównież[688] spisane
zostały,jednakniedotycząwiarywprost,aprzypadłościowo,niesązaiste
podstawamiTeologii.Gdyżpodstawyżadnejnaukiniestanowiąpracownitej
naukiprzypadkieminiewprost.

Za sa da for mal na Teologii,(ponieważpodjąłemsiętoprzedewszystkim
rozwinąć),niejestjednaipojedyncza,leczdwojakaidwuczęściowa.Jestistotnie
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formalnązasadąrzeczyprzedmiotowej,gdyżjestrze czą; wtakisposóbBóstwo
zwiesięzasadąTeologii.Jestteżza sa dą rzeczy,gdyżskłaniaumysłdozgo-
dy;wtakisposóbprawdapierwszaobjawiającauważanajestzazasadęTeo-
logii.Takzazasadywidzeniauznajemybarwęiświatło;barwęmianowiciena
pierwszysposób,światłozaśnadrugi.aniektórzynazywajątamtą„Or ką któ -
ra”, atę„Or ką pod któ rą”, (myślę,żetrzebanampozwolić,byśmyposłużyli
sięsłowamiSzkoły,jeślikiedyśmniejwystępujeŁacińskich;aiŁacińskich
trzebaczasemzaniechać,byśmywrozprawiescholastycznejniewydalisię,
nie tylewyjaśniaćrzecz, jakchwytaćzasłowa).Ponieważzaśozasadzie
formalnej rzeczy tej nauce poddanej, że jest rzeczą, niemoże byćwśród
uczonychmężówżadnegosporu,ozasadzieformalnej,zestronysprawności
iwładzypoznającego,ustalamtegorodzajuwnioski:

(Pierw szy wnio sek). Pierwszy:zasadaformalnaWiaryniejestformalną
zasadąTeologii.

BogdybypodstawyTeologiipoznawanebyłyświatłemproroctwa,albo
nawetświatłemchwałyŚwiętych,mimotownioskinależałybydoTeologii.
chrystusPanbowiembyłzewszystkich,którzybyli,daleceznakomitszy
wTeologiiipoznaniunaturyBożej,ajednakzgadzałsięnawnioskiteologii
bezwiary.Wiarabowiemwswejzasadzieformalnej[689] wymagaczegoś
ciemnegoiniewidzianego,ponieważjestPod sta wą rze czy, któ rych się spodzie -
wa my i prze świad cze niem o rze czach nie wi dzial nych (hbr11,1),ateologia
możebyćprzejrzystaijasna,bojestmyśląimowąoBogu.

amiędzyproroctwemiwiarą,jeśliwierzymyŚwiętemuTomaszowi,coś
niecośsięróżniiświatłaniesątesame,którymioświecanisąwieszczowie
dowieszczenia,awiernidowierzenia.ajeśliwieszczswymoświeceniem
poznatezasadyteologiiirozumującwysnujeto,cowynikaorazcosięsprze-
ciwia,będziezaisteteologiem,chociażzasadąformalnątegorodzajuteologii
będzienieświatłowiary,leczproroctwa.

(Dru gi wnio sek). Drugiwniosekbrzmi:ByćobjawionymprzezBogalub
światłoprzezBogawlanejestzasadąformalnąTeologii,czytojestświatło
wiary,czyproroctwa,czychwały.

BonadprzyrodzonaTeologia,októrejobecniemówimy,wymagaogólnie
jakiegośzsamejnaturywyższegoświatła,dopoznaniapodstaw,leczjakieono
będziewszczególe,aninazwateologii,anipojęciewłasne,nieokreśla.lecz
ponieważteologowienierozprawiająoteologiiŚwiętych,aleoteologiipiel-
grzymującychpoziemiiniepytającoztąnauką,leczcoznasząnaturąjest
zgodne,dlategozwykletwierdzą,żepodstawyteologiipojmowanesąprzez
teologawiarą.Przecieżuważasię,żeświatłoproroctwanicnieprzeszkadza
ogólnemupouczeniu,alboponieważjestrzadkie,alboponieważjestciemne
jakświatłowiary,pojmowanewświetlewiaryogólnieiniejasno.niewzdry-
gającsięprzedtymzwyczajem,częstozgadzaliśmysię,żepodstawynaszej
teologiitrzebaprzyjmowaćprzezwiarę.

(Trze ci wnio sek). Stądrodzisiętentrzeciwniosek:zasadaformalnanaszej
Teologiijesttasamacowiary.
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chociażinaczejskłaniadozgodynapodstawy,inaczejdozgodynawnio-
sek.natamte,powiadam,bezpośrednictwasylogizmuirozumowania,naten,
zapośrednictwemrozumowaniaisylogizmu.Taróżnica,jakpowiedzieliśmy,
dzieliTeologięiWiarę,niesłowamiimyślą,leczcałąrzecząicałymrodza-
jem,chociażobiemajątęsamązasadęformalną.ŚwiętyTomaszzaistewwielu
miejscachuważa,jaksięzdaje,żenazwawiarybardzoszerokosięrozlewa,
iobracasięwewszystkim,coprzezBogazostałopowiedzianeiobjawione,
czytopisarzomświętymikanonicznym,czytojakimkolwiek[690] innym,
jakimśBożymDuchemowianym.Jeżelitojestprawdziwe,równieżzasada
formalnawiarydługoiszerokobędzieotwarta,żeobejmienietylkoobjawie-
niauczynioneprorokomiapostołom,leczite,któretakżepozostałymświę-
tymKościołaBożegozostałyuczynione,anawetite,któreczasemmieliod
Bogaludzienieprawi,jakBalaamiKajfasz,którychprzepowiednieniemożna
zaistewątpić,iżdotycząwiary.Tasamawięcprzyczynajestpodstawą,że
równieżpozostałeprawdy,jakiektórymkolwiekinnymprzezBogazostały
objawione,odnoszonesądozasadywiary.

Jakbowiemwuzasadnieniuzarzuciliśmy(częśćpierwsza,zagadnienie1,
artykuł8,nadrugizarzut),jasnymisłowamipouczanas,żewiaranaszanie
opierasięnaobjawieniachinnych,prócztych,którewydaliapostołowieiPro-
rocy,pisarzemianowicieKsiągŚwiętych.copotwierdzaPaweł,gdziemówi,
żewiernisą:Zbu do wa ni na fun da men cie Apo sto łów i pro ro ków, gdzie głów -
nym ka mie niem wę giel nym sam Je zus Chry stus (ef2,20).Żadnawięcinna
naukaniejestpodstawąnaszejwiary,niżProroków,chrystusaiapostołów,
żadnainnaniezawierapodstawTeologii.onebowiemsąpodstawamiipod-
walinaminauk.

Dodaj,żewiarajestcnotąteologiczną,złączonąizespolonązreligiąKo-
ścioławobecBoga.niewszystkowięcprzezBogaobjawionenależydocno-
tywiary,lecztylkoto,będzienależałorównieżdoreligiiKościoła.Ponieważ
zaśdlaKościołaniemaznaczeniawierzyćczyniewtocobyłowidzianeprzez
BrygidęiKatarzynęzeSjeny,wżadenzpewnościąsposóbdowiarytosięnie
odnosi.Dodajtakże,iżwiara,októrejmowa,niejestcnotąprywatną,lecz
wspólną.Dlategobowiemzwiesiękatolicka,tojestpowszechna.Przetoobja-
wieniaprywatneczyjeijakiebyonebyły,niedotycząwiarykatolickiej,anipod-
walinipodstawnaukikościelnej,którąjestprawdziwaiwłaściwaTeologia.

niebylejakimrównieżuzasadnieniemtejsprawyjest,żewiarakatolicka
niewierzywto,coniezostałowiernymprzedłożoneprzezKościółijegopu-
blicznychzarządców.Słusznemianowiciebyło,byto,codotyczyrzeczypo-
spolitejwogóle,toniejacyśzwyczajniludziejejprzekazywali,leczjejcałkiem
ogólnizarządcy.Powiada:Fun da men ty je go na gó rach świę tych (Ps86,1),co
bywyjaśnić,zarazdodał:Pan opowie wpismach narodów [691] i książąt, tych
któ rzy z nim by li (Ps86,6).Pismawięcprywatneniesąpodwalinamiwiary
kościelnej,leczpismaludów,którenamprzekazaliksiążętaKościoła.Dlate-
gowpodstawachnaszejteologiinienależymiećtego,coprywatnieizosob-
na niektórym ludziom przez Boga zostało oznajmione, lecz co wspólnie
ipublicznieBógpowiedziałswemuKościołowi.Jeślitojestrozumne,jakna

KsięgaXii522



pewnosięwydaje,zkoniecznościwynika,żezasadaformalnawiaryteolo-
gicznejniejesttakrozległaiobfita,jakniektórymsięwydaje,leczowiele
zwięźlejszaiwęższa,bypojęto,iżjesttoprawdapierwsza,objawiającaKo-
ściołowiconależydoreligii.To,czegobezwątpieniadomagałysię:stałość,
pewnośćimocwiary.Wżadnymbowiemmiejscuniebyłabystałainieporu-
szona,gdybyszłazaprywatnymiobjawieniami.

iniechminiktniezarzucawiaryireligiianiołów„wdrodze”,którymnie
wiemy,czyBógto,conależałoimwierzyć,samprzezsiebie,czyprzezjakie-
gośpublicznegozarządcę,wyższegoanioła,przedłożył.Tomówię,żewanio-
łachbyłarównieżwiarawspólna,objawieniewspólne,któreniebyłoużytku
prywatnego,leczreligiipublicznej.BocozarzucanooproroctwachBalaama
iKajfasza,tołatwoodeprzeć.ichsłowabowiemdotycząwiaryniedlatego,
żeonijepowiedzieli,leczponieważspisalijeświęcipisarze.ajakajestformal-
nazasadaTeologii,wprawdziekrótko,leczstaranniewyłożyłem.

następujebymrozwinął,jakiesąwłaściweiprawowitepodstawytejnauki.
Wtejsprawiewidzę,żenietrzebanamsięwcaletrudzić.Łatwobowiempoj-
mujesięzprzedłożonychspraw,żewszystkocojestprzezświętychpisarzy
objawioneodBogaKościołowi,powinnobyćwewłaściwychpodstawachteo-
logii.nietylkoto,powiadam,coświęcipisarzeprzekazaliswoimipismami,
lecztakżeto,coustniepotomnympowierzyli.To,cojaknajstaranniejzostało
wyłożonewtrzeciejksiędzetegodzieła.Pisarzamiświętymizaśnazywamnie
tylkotych,którzyspisaliKsięgiKanoniczne,lecztakżechrystusaPana,który
jestpierwszymtwórcążyciainaukikatolickiej,orazapostołów,którzybyli
sługamimowy.

ajeślipowagaSoborówiStolicyapostolskiejupewnia[692]wiarędogma-
tu katolickiego,nieuzupełniamyprzetopodstawTeologii,aninierozciągamyjej
zasadyformalnej.Bojakczęstogdzieindziejmówiliśmy,aniSobory,aniBiskup
Stolicyapostolskiej,aniświęcitłumaczePism,niewydająwiernymnowych
objawień,leczte,któreKościółotrzymałodapostołów,albopotomnymcałe
inienaruszoneprzekazują,albojewykładająitłumaczą,albowysnuwająpew-
nenastępstwaizwiązki,wykazująprzeciwieństwaisprzeczności.Pełnawięc
liczbapodstawTeologiiskładasięzKsiągŚwiętychorazTradycjiapostołów.

z tego powodu w dwóch pierwszych źródłach zawarte jest wszystko,
cowprawdziwychirzetelnychpoczątkachteologiiwyliczyćnależy.leczpo
daniutychpoczątkówjaknasionprzezKościół,którechrystusapostołom,
apostołowiedaliKościołowi,pasterze,nauczyciele i teologowie,wszyscy
wogóle,podlewająjeiuprawiają,ajakierośliny,krzewy,pędyznichwyra-
stają,przedkładająiukazują.onesąpodwalinaminaukiteologicznejikościel-
nej,którechrystuspołożyłprzezapostołów.inni,czyojcowiesoboru,czy
papieże,czyświęcinauczycieleKościoła,wpełninadbudowują.Bo:In nych
fun da men tów nikt za ło żyć nie mo że, okrom tych, któ re za ło żo ne są, (1Kor3,11)
Apo sto łów i Pro ro ków, gdzie głów nym ka mie niem wę giel nym sam Je zus
Chrystus (ef2,20).

Boniewszystkiepodstawynauksąumieszczonenatymsamymstopniu.
niektórebowiemsąwprostpierwsze,iwswejogólnejmocyzawierająinne,
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jakwMetafizyce:Nie mo żli we jest za ra zem twier dzić i prze czyć. WTeologii
takiejestto:Bóg jest, i jest od daw cą tym, któ rzy go szu ka ją; wnichbowiem
jakowpierwszychgodnychwiary,zawartesązawiązkowowszystkieartyku-
ływiary,jakŚwiętyTomasztymisamymiteżsłowamitwierdzi(częśćii-ii,
zagadnienie1,artykuł7).

innesąpodstawy,wprawdziegłówneibezpośrednie,leczjednakbardziej
zwięzłeniżteogólne,którebyłyjakbyźródłamiwszystkich.Tegorodzaju
wfizycesąte:Rze czy na tu ral ne skła da ją się z ma te rii i for my. Na tu ra jest
pod sta wą ru chu i spo czyn ku. WTeologiizaśgłówneartykuływiary,którejak
mówitenżeŚwiętyTomasz,pierwszeisameprzezsiędowierzeniasąwier-
nymprzedkładane.Mianowicie[693] bowiemoBogu,któryjestrzecząpod-
ległąTeologii,artykułytowyrażają,coalbowciągłejwiecznościwBogu
istnieje,albodlaludzkiegozbawienia,przetowczasie,ustaloneiudzielone
zostało.WtegosamegobowiemBoga,któryjestjedenwtrzechosobach,który
stworzyłświat,którynieprawychrobisprawiedliwymi,aprawychuszczęśli-
wia,wtegosamego,powiadam,wierzymyiwcielonegoinarodzonegoiumar-
łegoipogrzebanegoiwskrzeszonegoiwyniesionegonaniebiosa.

Słuszniewięcsąonepierwszymiiwłaściwymizałożeniamiteologii,które
przeznasopodmiocienaszejnaukijaknajbardziejsązakładane.niezgadza-
jącsiębowiemnategłównepoczątki,teologzaisteniemożenawetnapalec
postąpić.atepierwszepodobnesądotych,którefilozofnazywagodnościa-
mi.Bo przy stę pu ją ce mu do Bo ga trze ba wie rzyć, że jest, i że jest od daw cą tym,
któ rzy go szu ka ją (hbr 11,6).Ktokolwiekwięc przygotowuje uczenie się
jakiejś nauki nadprzyrodzonej, trzeba by te dwa ogólne pojęcia wstępne
duchempozyskał.znamięgodnościjestwłasneiwyróżniające.atedalsze
podstawybezujmybędązwanepodłożamiteologii.Teologbowiemzdołaje
zpewnościąuczniowijakimśsposobemwpoić,alborozwinąć.

leczpoza tymidwomarodzajamipodstawsą inne, raczejniedlanich
samychposzukiwane,lecz,jakmyśliŚwiętyTomasz,dlarozwinięciatych,
któresąważniejsze.Tegorodzajujest,rzecze,opróczartykułówwiary,wszyst-
kocowPismachŚwiętychjestzawarte,albodlarozwijanianaturyiwysoko-
ściBoga,albowykładaniajegożyczliwościdlaludziistaraniaowszystkie
rzeczy,któreimsąkonieczneipotrzebne.Tozaś,chociażniesątogłówne
rozdziaływiaryaniteologii,leczznimiprzypadłościowozłączonejakodru-
gorzędnepodstawy,teologjednakprzyjmujebezpośrednictwaizasady,tak
jakprzyjąłartykuływiary;nieinaczejniżfilozofpodstawyznanesameprzez
się.Tobowiemtkwiwduszachwiernychjakjakieśwszczepionepojęcienatu-
ralne,żecokolwiekzostałoprzezapostołównapisanelubprzekazane,uważa-
ją,iżjestprawdziwe.asątoprawowiteirzetelnepodstawyTeologii.

Botepodstawy,przejrzysteioczywiste,któreprzyjmujealboodMetafizyków,
alboodfizyków,alboodMatematyków,albowreszcieodpozostałychnauk
przyrodzonych,niezeswojejbierzemocyi[694] natury,leczzewnątrzznalezio-
nezapożyczanaswójużytek,albonapewnojakimśswoimprawemzdobywa.

Ktośmożepowiedziałby:czywięcliczneirozmaitebędąformalnezasady
Teologii,jakożewielunauk,rozmaiteteżsąpodstawy?Bynajmniej.Bonie
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zdołączonychizzewnątrzprzydzielonychpodstaw,szukasięformalnejza-
sadynauk,leczzpodstawwłasnychiwrodzonych.awTeologiiwszystkiego
tegojednajestzasadaformalna,mianowicienadprzyrodzoneświatłowiary.
JakiewięcsąpodstawyTeologii,zarównowrodzone,jakobce,aspośródnich,
którapierwsza,któradruga,zpierwszychzaś,któreogólne,którejakbydo
gatunkuograniczone,dość,jaksądzę,jasnoiwyraźniepouczyliśmy.

Stądpojmujesię,żedwapierwszezdziesięciuźródeł,zawierająwłaściwe
iprawidłowepodstawyTeologii, trzyostatniezewnętrzne iobce,bopięć
pośrednichzawieraalbowyjaśnieniewłaściwychpodstaw,albotewnioski,
któreznichsięzrodziłyipochodzą.Któreonesąwteologiizarazrozwinę,
jeśliwpierwodrzucęuzasadnienia,którymiwyżejsięzajmowałem,gdypyta-
łemopodstawytejżeteologii.natesameuzasadnieniazpowyższychzdań
dośćdużoodpowiedziano,zczegomożnazobaczyć,żeniemająonesiłyprze-
ciwkoŚwiętemuTomaszowi,któregojaknajbardziejzwalczają.Takajestmoc
prawdy,żepozórbłęduzaćmiewa,jeślitylkojestonaujawnionaiwyjaśnio-
na.leczchcemyodpowiedziećnakażdeuzasadnieniezosobna,bydostoso-
waćsiędopojmowaniamniejbiegłych.

RozdziałIV,

odpierauzasadnieniapowyższegorozdziału

PierwszewięcuzasadnieniezarzucaŚwiętemuTomaszowitrzynieprawdzi-
wegrzechy,zktórychjedenjużcałkowiciezostałodparty.Wczymbo-

wiem jest sprzeczne, że artykuływiary sąpierwszorzędnymipodstawami
naszejteologii,aPismoŚwiętezawieratakżedrugorzędne.Ponieważnieza-
wierawszystkiego,leczwiększość,totakżejestznimzgodneiodpowiada
mu,żerównieżniepisanaBożaprawdajestzasadąformalnąwiary.niektóre
bowiemprawdyzostałyKościołowiprzekazaneustnie,które[695] wpraw-
dziwychirzetelnychpodstawachteologiisięznajdują.Pierwszewięcrzuco-
neoszczerstwowcalenieobciąża.

Touzasadnienie,któregoużytonadrugimmiejscu,bardziejnaciska.lecz
jeśliwytężyłbyśducha,zobaczyłbyś,żeoBogumożemymówićdwomasposo-
bami,awtedyitooszczerstwozostanierozbite.Masięwięcrozumieć,że
mowaoBogujestdwojaka.albożejestpoczątkiemikońcemnatury,albo
żejestpoczątkiemikońcemponadnaturą.zaiste,jakdługomyślimyowspa-
niałymiwiecznymumyśle,wolnymodciałaiswobodnym,oddzielonymod
wszelkiegośmiertelnegozłączenia,którywszystkowymyślaiporusza,który
niebemiziemiamiopiekujesięirządzi,doktóregowszystkierzeczyjaktylko
mogądążąiusiłujądojść,takdługopojmujemyBoganaturalnie,takdługo
onimnaturalniemówimy.

leczgdyspostrzeżemy,żeBógjakimślepszymświatłemjestnamukaza-
ny,wktórympojawiasięwjednymBóstwietrojaki,przedziwnywskutkach
ponadnaturę,wszystkichtegorodzajunadprzyrodzonychskutkówipierwsza
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przyczynasprawczaicelostateczny,adlategojedyneinajwyższeszczęście
rozumnegostworzenia,wtedyrozumienieBogajestowieleinne,mowadale-
ceodmienna.GdywięcPawełwtych,któretrzebawierzyć,przedkładatych
dwoje: Że Bóg jest i jest od daw cą tym, któ rzy go szu ka ją (hbr11,6),pojmuje
Boganietak,jakwidzioczymanatury,leczjakobjawiasięwwyższymoświe-
ceniu:pierwszypoczątekrzeczynadprzyrodzonychatakżeostatecznycel.
WtymznaczeniuŚwiętyTomasz(Sum ma The olo gi ca, częśćii-ii,zagadnie-
nie1,artykuł7)powiada,żewszystkieartykułyzawierająsięwtychpierw-
szychwiarygodnych,mianowiciebywierzono,żeBógjestimaopatrzność
ozbawienieludzi.Gdyzaśnainnychmiejscachtwierdzi,żetychdwojganie
mawartykułachwiary,leczraczejzakładanesąprzezwiarę,mówioBogu
zgodnie ze światłemnatury.W jakibowiemsposób łaskazakładanaturę,
wtakisposóbdarmodanepoznanie,zakładapoznanienaturalne,jakoznajmia
tensamŚwiętyTomasz.

napróżnozaśchciałbyśwpoićnaukęwiarykomuś,ktobyniemiałtych
dwóchnaturalnychprzesłanek,żeBógjestimaopatrznośćoludzi.Jakmówi
cyceron:Ża den lud nie jest tak dzi ki, że choć by nie wie dział ja kie go wy pa da
mieć Bo ga, nie wie dział by jed nak, że mieć na le ży. Ktobyzaśniewiedział
zgóry,żeBógjestzarządcąsprawludzkich[696] anadtowładcąisędziąludzi,
tendalekijestodnaszejnauki.ajeżeliBógjestsędziąiwładcąludzi,jeżeli
teżnainnysposóbniemożebyćpojęty,jaktylkoobdarzonynajwyższąmądro-
ścią,sprawiedliwościąimocą,wynikastąd,żemaprzygotowaneinagrodyza
cnotyikaryzawady.Solonjaknajbardziejprawdziwiepowiedział,żewszelka
zgołarzeczpospolitadwomatylkosposobamimożebyćutrzymana:nagrodą
ikarą.PowódtenskłoniłPlatona,ponieważwidział,żeczęstonajlepsimężo-
wiezawspaniałedziejeniezostaliwtymżyciuuczczeniżadnąnagrodącnoty,
żadną oznaką zaszczytu, żadną pamiątką chwały, by twierdził, że dusze
nieśmiertelneotrzymająkiedyśnagrodęiowocobowiązku.niedorzecznebo-
wiem jest, by prawdziwy, sprawiedliwy i rzetelny trud pozbawiony był
zaszczytów,nagród,blasku,jeżeliwniebiejestjakaśsprawiedliwość,jakieś
Bóstwo,któreotosiętroszczy.awięcpolaelizejskie,kamieńSyzyfa,koło
iksjona,pragnienieTantalanienależądopoezji,leczdohistorii.Bochociaż
towszystkozmyślone zostałoprzezpoetów, jednakzostało zmyślonedla
ukazaniaprawdy,bywduszachludzkichzapisanezostałotobardzopożytecz-
neiprawdziweprawo:Do brym uczyn kom na gro dy, złym na le żą się ka ry.

TymbardziejdziwięsięKajetanowi,któryIn Epi sto lam ad He bra eos bar-
dzo,albocałkowicie,odmyśliapostołaodstąpił.awbłędzienaśladowaligo
niektórzy,niedośćpilniezważającnamyślPawłaisiłęrozumu.leczbyczy-
telnikzobaczył,skądzrodziłsiętencałybłąd,całąsprawęwyjawięiprzepi-
szęniżejtesłowa,któreprzezwynalazcęibudowniczegotegopogląduzostały
powiedziane.rzecze:Kto nie wie rzy, że Bóg ist nie je (hbr11,6), ni gdy do niego
nie przy stą pi. Lecz je śli za rzu cisz, że to nie sto su je się do tych, któ rzy do wo -
dzą cą wie dzą oczy wi ście po zna ją, iż Bóg jest; ta cy bo wiem, sko ro wi dzą, że
Bóg ist nie je, nie jest mo żli we, by wie rzy li, że Bóg ist nie je, po nie waż wia ra jest
prze świad cze niem o rze czach nie wi dzia nych (hbr11,2).Roz wią za nie brzmi,
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że ta na uka jest da na ogól nie i dla te go mó wi się ogól nie, że trze ba wie rzyć, że
ist nie je. Da le ce zaś le piej by ło by, gdy by nie wie rzył, lecz wie dział, że ist nie je.
Lecz to jest rzad kie, al bo bar dzo rzad kie. Dru gie zaś, że Bóg jest od daw cą tym,
któ rzy go szu ka ją (hbr11,6), mia no wi cie w ży ciu przy szłym, trze ba utrzy mywać
wia rą, po nie waż [697] żad na na uka badaw cza te go nie mo że osią gnąć, 
a bez wia ry w tę rzecz, nikt do Bo ga nie przy stę pu je. Dotądon.

Wtymurywkuwszystko,wmoimrozumieniuuważam,żepowinnowalczyć
zcałymjegorozumieniem.Popierwszewięczobaczmy,jeślipodobasię,co
otejpodstawie:Bóg ist nie je, przezKajetanazostałopowiedziane.ipomijam
świadomieidobrowolnieto,żeowielelepiejbyłobywiedzieć,niżwierzyć,
cobyłobyprawdziwe,gdybymówiłosięowierzeludzkiej.leczwiara,która
opierasięnaBogumówiącym,owielepewniejszaigodniejszajestniżta
wiedza,którapoleganarozumienaszegouzdolnienia.leczniewtymmiej-
scuiczasietodowodzić.Tutajściśleroztrząsanejest,czyzdaniePawłapoj-
mujemyogólnieiotym,coczęstosięzdarza,zatemosłabiamycałedowo-
dzeniePawła.

apostołmianowiciestarałsięwtymrozdzialeukazać,żewszyscystaro-
żytni,ilubyłouznanychprzezBoga,uznanizostalizaświadectwowiary.Gdy
bowiemwwyliczeniu wprowadził między innymi również henocha, nie
inaczejwykazał,żeonuznanyzostałzawiarę, jaktylkoponieważ:Przed
przenie sie niem otrzy mał świa dec two, że spodo bał się Bo gu (hbr11,5).Przy-
toczywszytozdaniezPismaŚwiętegozarazdołączył:A nie po dob na jest podo -
bać się Bo gu bez wia ry, bo przy stę pu ją ce mu do Bo ga trze ba wie rzyć (hbr
11,6).Tozaśuzasadnienie,którymtegoprzeniesieniaapostołdowodzi,puste
iwątłejest,jeślidamynato,żeprzystępującydoBoganiezawszemusiiżjest
wierzyć,leczniekiedy,alerzadko,wystarczywiedzieć.odrzućmybowiem,
żebyćmożeapostołwtejodpowiedzidowodzi,iżlepiej,byktoświedział,
żeBógjest;bowtymwypadkunietrzebabędziewierzyć,żeBógjest.itak
będzie,iżjestmożliwebezwiarypodobaćsięBogu,ahenochbyłjednym
ztych,którzyniewierzyli,leczwiedzieli,żeBógjest.

Jakwięc,gdyapostołmówi: A nie po dob na jest po do bać się Bo gu bez wiary
(hbr11,6),trzebarozumieć,żeniemówiogólnieijakczęsto,leczzawsze
iokażdymżyjącymczłowiekuzosobna,takgdypodajepowódtejrzeczy
mówiąc: Bo przy stę pu ją ce mu do Bo ga trze ba wie rzyć, że jest (hbr11,6),wten
samsposóbpojmujesię,żenikogowogóleniewyjmuje,leczmówiowszyst-
kichiowszelkimczasie,jeślitojegouzasadnieniemamiećtrochęmocydo
budzeniawiary.

Jużzaśconastępnejpod- [698] stawydotyczy,trzebabronićKajetana
wtymcopowiedział, iżprzezżadnąwiedzębadawcząniemożnapoznać
oczywiście,Że Bóg jest od daw cą tym, któ rzy go szu ka ją (hbr11,6),jeślimyśli
owynagrodzeniunadprzyrodzonym.Wżadnejzaświedzyniewykazujesię,
żejakaśnagrodaczekanasprawiedliwychimądrychpośmierci,coKajetan
ogólniezdajesiętwierdzić,ajamuszętozganić.

nadtozłotoustywHo mi lia qu ar ta de Pro vi den tia przekazuje,żeci,którzy
nieśmiertelnośćduchapodająwwątpliwość,wątpiączyjestdzieńwpołudnie.
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rzecze:Je śli bo wiem prze czą, że du chy są nie śmier tel ne, za prze cza ją mę czar -
niom nie pra wych po tym ży ciu, za prze cza ją na gro dom spra wie dli wych. Prze-
toodmawiająBoguopatrzności,anawetBóstwa,któregobezopatrzności
pojąćsięnieda.Jeślibowiemci,którzyczcząBogaprawidłowo,odchodzą
skrzywdzeni,naodwrótniezbożniowładnięciniesprawiedliwymszczęściem,
przetowBoguniemasprawiedliwości,jeślimożeswoichobdarzyćzaszczy-
tamiinagrodami.ajeśliBoguzabierzesz,albomoc,albosprawiedliwość,albo
oczydopatrzenia,wyrazBóg jestpusty.Wszelkimbowiemrozumowaniem
wnioskujesię,żejeśliżadnąnagrodąniedarzytych,którzygoszukają,to
iwżadensposóbniejestBogiem,chybażemamyBogaalbozaślepego,albo
zasłabego,albozaniechętnego:ślepego,któryswoichniewidzi;słabego,
któryniemożedaćnagrody;niechętnego,któryniechce.Ktowięczaprzeczy
jednegozdwojga,tentrzebabyusunąłijednoidrugie:jeślinieposiadaOd -
daw cy tym, któ rzy go szu ka ją (hbr11,6),tozaistetrzeba,byniemiałiBoga.

Torównieżztrudempojmuję,czegochceKajetan,gdymówi,żeżadna
wiedzawywiadowczaniepoznajetego,czyBógjestoddawcątym,którzy
goszukają;zczegownioskuje, iż trzeba,byśmywtowierzyli.cóżwięc,
jeśliżadnanaukabadawczategoniepoznaje?czyniewystarczy,byjakaś
wykonawczanaukatopoznała?Jazaistejestemprzekonany,żejakbadawcza
naukaoprzyrodziewyjaśnia,żeistniejeBóg,tojestpierwszaprzyczynaspraw-
cza,takrównieżnaukawykonawczatejżeprzyrodywykazuje,iżjestBóg,
ostatecznycelwszystkiego.inietylkoto,lecztakżeito,żeprawaprzyrody
mająjakiegośsprawcęisędziego,chybażemożetylkotoprawojestpuste,
boniemażadnegoprawodawcy,albojeśliktośteprawaświatuprzepisał,
żadną troskąozachowanie tegoprawanie jestdotknięty.a jeżeli jest tak
[699] niepomny,żeniewie,iżnagrodyizaszczytyżywiącnotę,iżeona
zawszeleży,jeślipozbawionajestnagródizaszczytów,niegodnyzaistejest,
byśmydoniegojakosprawcyisędziegoodnosilinajświętszeprawaprzyrody.

DlategojeślioBoguiBoskiejodpłaciemówimyjakwykazujeświatłonatu-
ry,obojewtymświetlerozpoznajemy,zarówno:że Bóg jest, jak:że jest oddaw -
cą tym, któ rzy go szu ka ją (hbr11,6).Ponieważzaś,byśmymoglipodobaćsię
Bogu,niewystarczypoznaćgojakopoczątekisprawcęnatury,lecztrzeba
wznieśćsiędoBoga,ponieważceljestnadprzyrodzonyibardzoponadsiły
naturywzniesionyiwybitny,apostołjaknajsłuszniejpowiedziałogólnie:przy -
stę pu ją ce mu do Bo ga, celumianowicienadprzyrodzonego,trze ba wie rzyć, że
jest, (hbr11,6)itd.Bowiedziećto,czegouczyrozumnaturalny,niewystar-
czydotegonadprzyrodzonegoprzystąpienia.Mianowicie:mo cą wia ry ma my
przy stęp (rz5,2)doBoga.cozaśPawełmówiłoprzystępiedocelunadprzy-
rodzonego,oodpłacierównieżnadprzyrodzonej,jawnietesłowadowodzą:
Ocze ki wał bo wiem mia sta na fun da men tach osa dzo ne go, któ re go bu dow ni -
czym i spraw cą jest sam Bóg (hbr11,10).apotem:Lecz te raz lep szej oj czy -
zny pra gną, to jest nie bie skiej. Dla te go nie wsty dzi się Bóg, na zy wać się ich
Bo giem, bo mia sto im zgo to wał (hbr11,16).iznowu:oglą dał się na od pła tę
..., nie wi dzial ne go bo wiem jak by wi dzą cy ocze ki wał (hbr11,26-27).awresz-
cie:nie zgo dziw szy się na wy kup, aby lep sze go do stą pić zmar twych wsta nia
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(hbr11,35)...A ci wszy scy przez wia rę za le ce ni, obiet ni cy nie od nie śli, gdyż
Bóg o nas coś lep sze go prze wi dział, aby bez nas nie do szli do do sko na łej
nagro dy (hbr11,39-40).aletoprzestępstwo,któreŚwiętemuTomaszowina
drugimmiejscubyłozarzucane,wystarczająco,wedługmegozapatrywania
zostałozmyte.

z trzeciegozaśgrzechunie trzebawcalegooczyszczać,ponieważ już
wyraźnie pouczyliśmy, żewiara teologiczna, o której teraz rozprawiamy,
zgadzasięnienajakiekolwiekpowiedzeniaBoże,lecztylkonate,którenależą
dowspólnejreligiiwiernychiktóregłosząwspólnizarządcyKościoła.ipierw-
szywęzełzaisterozsupłaliśmy,drugizaśbędziezałatwionytymsposobem.

Tocodowiarynależy,jestrozróżnionedwojako:cośbowiemnależydo
wiarywprostiuwszystkich,jako[700] przekraczającerozumprzyrodzony;
cośinnegomówisię,żezaistenależydowiaryniesamoprzezsię,leczprzez
Bogajakbyprzypadkiemobjawione,zewzględunatych,którzyniemająna
todowoduioczywistości,jak:Bógistnieje,orazistniejejedenitensam,wiecz-
ny,mądry,sprawiedliwy.chociażtowszystkowidzimywświetleprzyrodzo-
nym,prostemujednakludowiBógopatrznościowoobjawił,jakŚwiętyTomasz
(częśćii-ii,zagadnienie1,artykuł5,orazzagadnienie2,artykuł4)wyjaśnił.

MówićoBogumożemyznówdwojako,którymtorozróżnieniemposługi-
waliśmysię,odpierającuzasadnieniepierwsze:albożejestpoczątkiemikoń-
cem natury, albo że jest początkiem i końcem ponad naturą. Pierwszym
sposobemprzyrodzoneświatłowykazuje,żeBógistnieje,jestjeden,nieśmier-
telny,mądryorazpozostałetegorodzaju.Drugimzaśsposobemtosamoutrzy-
mujesamawiara.StądiŚwiętyTomasz(częśćii-ii,zagadnienie1,artykuł8),
gdywpierwszymuzasadnieniuprzeciwstawił,żeprawdy:Bóg jest je den, nie
trzebazaliczaćdoartykułówwiary,ponieważmożnająznaćprzezdowodze-
nie,odpowiada,żewie le utrzy mu je my o Bo gu przez wia rę, cze go fi lo zo fo wie
przy ro dzo nym ro zu mem zba dać nie mo gli, mia no wi cie wo kół je go opatrz no -
ści i wszech mo cy i że on sam tyl ko wi nien być czczo ny. Wszyst ko to za war te
jest w ar ty ku le jed no ści Bo ga. Dotądon.Mówizaśoopatrznościiwszech-
mocytakżerzeczynadprzyrodzonych.ipowiada(zagadnienie2,artykuł2,
natrzecizarzut):wie rzyć w Bo ga nie przy pa da nie wier nym w tym ro zu mie niu,
któ re za kła da akt wia ry itd., comożenieunikniezarzutu,chybażepowróci-
mydonormytegorozróżnienia.

WyłożywszytesprawyŚwiętyTomaszotwarcieuczy,żeto,cowłaściwie
isamoprzezsięnależydowiary,żadnymuzasadnieniemnaturalnymniemoże
byćodkryte.atakże(częśćpierwsza,zagadnienie32,artykuł1)ganijako
nieprzyjaciółwiary,szkodliwychrównieżdlanaszejreligii,tychktórzyto,
codowiarynależy,usiłujązasadaminaturywykazać.Bojeśliświęcinauczy-
cieleprzynoszą jakieśuzasadnieniadlapotwierdzeniapostanowieńwiary,
sąonestosowne,nieoczywiste;możliwe,niekonieczne;namawiają,niezmu-
szają;doprowadzają,niepokonują.

Światłobowiemprzyrodzonetoodkrywaiobjaśnia,codlanaturystosowne
jestiodpowiednie.Skorowięcwiara,jakczęstomówiliśmy,jestotychrze-
czach,którenaturęiumysłludziprzewyż- [701] szają,wynikastąd,iżrzeczy
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tegorodzajużadnymświatłemnaturyniemogąbyćwykazane,żadnązasadą
naturywykonane.aponieważwiara, jakmówiapostołdohebrajczyków
(11,2):jest pod sta wą tych rze czy, któ rych się spo dzie wa my; a na dzie ja, któ rą
się wi dzi, nie jest na dzie ją, jaktenżeprzekazujewliściedorzymian (8,24);
zkoniecznościwynika,żewcowiarawierzy,ponieważinadziejategosame-
gosięspodziewa,tegooko nie wi dzia ło i ucho nie sły sza ło i w ser ce czło wie -
cze nie we szło (1 Kor 2,9), a nadto zaiste ludzkimi rozumami nie jest
udowodnione. chybamoże, albo rzeczy ludzkiewspierają i podtrzymują
rzeczyBoże,albozpewnościąmylisięiwbłądwprowadzaPaweł,którygłosi,
żewia ra jest prze świad cze niem o rze czach nie wi dzia nych (hbr11,1), orazże
naszejmą dro ści ukry tej w ta jem ni cy, ... nikt z ksią żąt te go świa ta nie po znał
(1Kor2,7-8).

filozofowiewięcmogąpodstawynaszejnaukiukazaćprawdopodobnie,
niemogąudowodnićkoniecznie.Dlategoniktniepowiniensięlękać,żestraci
zasługęwiary,jeślidorozwinięciaiprzyozdobieniaprawdywiaryużyjerów-
nieżrozumowań.Bochoćbywysilałsięjakmoże,niezastosujerozumowań
tegorodzaju,którebydostarczałydoświadczeniazmysłów,alejednaktakie,
którymiici,coniewierzą,milejdowiaryzostalibydoprowadzeni,ici,co
wierzą,chętniejwwierzesięutrzymywali.Wiarazaisteniewalczy,leczzga-
dzasięznaturą,aludzkirozumiBożyrozumniesąsobieprzeciwnelecz
spójne.Jedenidrugijestprawdziwy,aprawdaniejestprzeciwnaprawdzie;
jednaidrugajestodBoga,aBógniejestsobieprzeciwny.Wywracająwięc
ludziepodwalinynatury,gdyodwiaryjąodłączają.

arozumnaturalnypowinienbyćkierowanywiarąizaiste tak,bybyło
widać,żeróżniąsięodsiebietedwawyrazy,anierzeczy.askoroto,coludz-
kie podobne jest i pokrewne temu coBoże, kto Bogu oddaje obowiązek
człowiekaisprawia,żenaturasłużyłasce,tenwłaściwiespełniazadanieteo-
loga.TęzgołasprawęiŚwiętyTomaszczęstobada,imynietylkowielekroć
wksięgachósmejidziewiątejorazdziesiątejijedenastej,lecztakżewksię-
dzeczternastejszerokorozważymy.Terazzaśtrzebaodeprzećteuzasadnie-
nia,którezdawałosię,żepowodowały,iżteologiadowodziłapostanowień
wiary.izaistenapierwszeuzasadnieniewystarczającoodpowiedziano.

adrugieuzasadnienietaksięodpiera.niejestartykułemwiary,żeświatza-
istniałodBoga,leczżeBógnapoczątkuczasustworzyłnieboiziemię.Jestto
artykułem[702] wiary,którywżadensposóbniemożebyćudowodniony,jak
rozprawiaŚwiętyTomasz(częśćpierwsza,zagadnienie46,artykuł2).Boświa-
dectwoPiotra,którenatrzecimmiejscujestprzeciwstawione,niczegoinnego
niewykazuje,niżżereligiainaukachrześcijańskapodkażdymwzględemnie-
podobnajestdoPitagorejskiej,którejuczniowie,bezżadnegouprzedniegopo-
uczeniarozumu,bezpodaniażadnegopowodu,ostroikąśliwieutrzymywali
powagęnauczyciela.nieuczonychtozwyczajiSaracenów,pogan,błędnowier-
ców,byślepeinierozważnedogmatyodszczepieństwaswegoprzyjmowalibez
osądu,iconajbardziejwymagarozważenia,przyjmowalibezżadnegoroztrzą-
sania.Wierzmi,onisięniewychowują,leczkrępują,iniesąnauczanidrogą
orazrozumem,leczjakbywobłędwpędzanioszołomieniemiczarami.
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Wszystkobowiem,czegouczenijesteśmywewangelii,chociażsurowo
poruszaduszedochwytaniasprawnadprzyrodzonych,jednakchrystusła-
godniejszymrozumowaniemnaturysamnajpierwoplótł,byniewydałosię,
żeuczniówuważazapozbawionychrozumu.MądrośćbowiemBoga,chociaż:
Do się ga od koń ca aż do koń ca moc no, leczurzą dza wszyst ko wdzięcz nie (Mdr
8,1),aludziwychowujeinauczaludzkimobyczajem,tojestrozumnychrozu-
mowaniami.inieinaczejBógchce,byjegouczniowiebyliułożeniwzględem
naukipozostałych,niżprzezeńzostaliwyuczeni.Pan imdał ję zyk wy ćwi czo -
ny, aby umie li pod pie rać te go, któ ry jest spra co wa ny sło wem; wzbu dził teżim
ucho, aby słu cha li ja ko mi strza (iz50,4).Jakwięcmyuczniowiechrystusa,
słuchamygojakomistrzanauczającego,aniejakotrucicielaczarującego,tak
ijęzykmamy,którynierzucasiętotu,totam,obrotnościąsłów,leczuczony
iwychowany,któryumiezdaćpowodyiistotęswejnauki.

euzebiuszpisze(Ec c le sia sti ca hi sto ria, księgadziewiąta,rozdział6),że
lucjanzantiochiipytanyprzeznamiestnika,dlaczego,skoro jestmężem
rozumnymiroztropnym,idziezaodszczepieństwem,któregoniemógłbyzdać
podstawy,odpowiedziałwtesłowa:My Chrze ści ja nie nie tak, jak wy my ślicie,
zwią za ni je ste śmy błę dem czy je goś ludz kie go prze ko ny wa nia, ani nie je ste śmy
jak in ni uwie dze ni nie roz wa żnym prze ka zem ro dzi ców. Bóg jest nam au to rem
o Bo gu. Nie mo gła by bo wiem wznio sła owa wy so kość wpaść w od czu cia ludz -
kie go umy słu, jak tyl ko al bo przy nie sio na mo cą je go Du cha, al bo od kry ta
wyjaśnie nia mi je go Sło wa i Mą dro ści. [703] Przy zna ję, ta kże my nie kie dy błą -
dzi li śmy i bał wa ny, któ re sa mi ule pi li śmy, uwa ża li śmy za bo gów, spraw ców
nie ba i zie mi. Lecz udzie lo ne przez nas po świę ce nie kru che go two rzy wa gainiło
tych, w któ rych ty le tkwi ło czci, ile ozdo by udzie lił zmysł rze mieśl ni ków.

Lecz ten wszech mo gą cy Bóg, któ ry go dzi ło się, by nie był ule pio ny na szy mi
rę ka mi, lecz by śmy my by li je go two rem, li tu jąc się nad błę da mi ludz ki mi, zesłał
na ten świat swo ją Mą drość, przy bra ną cia łem, aby nas po uczy ła, że Bo ga,
któ ry uczy nił nie bo i zie mię, nie na le ży szu kać w rę ko dzie łach, lecz w tym, co
nie wi dzial ne. Usta no wił nam pra wa ży cia i przy ka za nia kar no ści: za cho wać
oszczęd ność, cie szyć się ubó stwem, upra wiać ła god ność, pra co wać, cier pieć,
umi ło wać czy stość ser ca, strzec cier pli wo ści. Lecz i to wszyst ko, co te raz prze -
ciw nam czy ni cie, prze po wie dział nam, że na dej dzie. Stąd bo wiem, któ ry był
nie śmier tel ny, sam wy dał się na śmierć, by nam dać przy kład cier pli wo ści.
Lecz i nie zwiódł swo ją śmier cią nas, dla któ rych po trze cim dniu zmar twych -
wstał, by zwy cię żyć śmierć zmar twych wsta jąc.

To zaś co mó wię, nie do ko na ło się w ja kimś ciem nym miej scu i nie brak
temu świad ków: już nie mal więk sza część świa ta przy sta je do tej praw dy. 
Albo je śli w tym coś wy da je się po dej rza ne go, świad czy o tym na wet chłop ska
rę ka, nie zna ją ca zmy śle nia. Je śli na dal za ma ło się wie rzy, uży ję wo bec was
ta kże świa dec twa sa me go miej sca, w któ rym rzecz się do ko na ła. Przy sta je do
te go sa mo miej sce w Je ro zo li mie, i ska ła Gol go ty, pęk nię ta pod brze mie niem
krzy ża, a ta kże owa pie cza ra, któ ra po roz bi ciu bra my pie kła od da ła cia ło znów
oży wio ne. A je śli wam to co ziem skie wy da je się mniej god ne, we źcie ta kże 
z nie ba wier ne go zwo len ni ka. Sa mo słoń ce sta wiam wam ja ko świad ka, któ re
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gdy wi dzia ło, że to przez nie zbo żnych dzie je się na zie mi, świa tło swe w po łu -
dnie za kry ło na nie bie. Szu kaj cie w wa szych rocz ni kach: znaj dzie cie, że za
czasów Pi ła ta, gdy Chry stus cier piał, dzień zo stał prze rwa ny ciem no ścia mi,
wy gnaw szy słoń ce. A je śli nie da je cie wia ry zie mi, je śli nie bu, je śli krwi
męczen ni ków, jak mo im sło wom i do wo dze niom uwie rzy cie?

agdyjużtymiprawiesłowamizacząłprzekonywaćsłuchających,kazano
goporwaćdowięzieniaitambezwzburzenialudustracić.

TegowięcrodzajurozumowaniaPiotrkażenauczycielomprzekazywać
słuchaczom, które zaiste, gdywiarę [704] wyprzedzają, niewiernych nie
ciągną,leczdoprowadzają;gdysąnaśladowane,niezadająwiernymprzemo-
cy,leczdorzucająsiły.Wtymbowiemznaczeniumówiaugustyn,żeznajo-
mośćrzeczyprzyrodzonychwiaręrodzi,żywiiwzmacnia.Botakżebroni,
gdyżdokładniepojąwszyipoznawszyrzeczyprzyrodzone,zarazpojmujesię,
najpierwżewiarawżadensposóbniewalczyznaturą,leczprzedziwniesię
zgadza;dalej,żezwodniczeipustesąwszystkieuzasadnienia,którenapadają
naprawdywiary.

leczwzałatwieniedrugiegowęzławielezgołaczasuwłożyliśmy.Dobrze
zaśjest,żetrzeci,azarazemostatni,niewymagażadnegorozwiązania.cóż
bowiemdodalibyśmy,cotrzebabyprzeczytać,popoglądzieŚwiętegoToma-
szatakprzejrzyście,starannieizrozumialepowyżejwyjaśnionym?opodsta-
wachprzetoTeologiidotąd.

RozdziałV,

jakiesązagadnieniaiwnioskiTeologii

PowyłożeniuprzyczynTeologiimiejscejest,byśmywyłożyliskutki,które,
gdypodawanesąwwątpliwość,stanowiązagadnienia;gdyprzekonują

rozumowaniem,stanowiąwnioski.Wyjaśnimywięcnajpierw,czymjestza-
gadnienieteologiczneijakiejegoczęści,ponieważwokółniegoobracasię
wszelkitrudteologa.następniebowiemwyłożymy,wjakisposóbwinnoono
byćopracowane.

Byzaśkogośniemyliłataniejasnośćnazwy,masięrozumieć,żezagad-
nieniemteologicznymniekiedynazywasięwszelkiezdanie,któreprzezjakie-
goś teologamożenawet i lekkomyślnie jestpowątpiewane.lecz jeśli tak
szerokorozciągniemytworzywoizagadnienieTeologii,zagadnienieteologicz-
nebędzieuznawanejużnieznaturytejdziedziny,leczzosądugłupichnawet
ludzi.Takstaniesię,żewzagadnieniachteologiiumieścimyte:czygdyby
formawodymocąBożąodmateriizostałaoddzielona,wmateriialboformie
wodyzosobna,sprawowanybyłbychrzest?czyosiołmożepićchrzest?iin-
netympodobne,któredlakrótkościopuszczam,bymniewywołałnudności
wżołądkuczytelnika.JazaisteniezamierzamobejmowaćwgranicachTeolo-
gii głu pich i nie umie - [705] jęt nych za gad nień,którychapostoł(2Tm2,23)
kazałunikać.
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następnie,celeikresynauknazywamwnioskami.Tąsamązaśrzecząjest,
jaklekkonapoczątkurozdziałuwspomnieliśmy,zagadnienieiwniosek.lecz
gdypodniesionaprzezpytanie staje się sporna, stanowi zagadnienie; gdy
zuzasadnieniawynika,wniosek.ajeżeliteologtęsamąrzeczwykonujeigło-
si,którabyłapodanawwątpliwość,tenajgłupszeniepowinny,anizaistenie
mogązwaćsięzagadnieniamiTeologicznymi,jakożeniemogązpodstawTeo-
logiibyćokreślone,anirozstrzygnięte,anadtoniesąwnioskamitejnauki,lecz
zmyślonymichimeraminieuczonychludzi.

cowięcpojmujemyjakozagadnienieTeologiczne?Myślę,żeto,cowprost
jestdorzeczy,toznaczyodnosisiędoTeologii.odnosząsięzaśniepuste,głupie,
szkodliwe,leczrzetelne,spójne,celowe.Powiada:Ja Pan Bóg twój, któ ry cię
uczę po ży tecz nych rze czy (iz48,17).Teologiawięc,którajestnaukąBoga,rze-
czyzbędnychwżadensposóbniegromadzi.anapodwaliniewiary,któraprzez
apostołówzałożonazostała,bu du je zło to, sre bro, ka mie nie dro gie; boktórzy:
drwa, sia no, sło mę (1Kor3,12),cinierobiątegozTeologii,leczzbłędu.

niechwięcpozostaje,żewłaściwymwnioskiemTeologicznymjestten,
któryrodzisięzpodstawTeologii,jakskutkizeswoichprzyczyn.Stądwyni-
kato,żeniepowinnobyćuznanezazagadnienieteologiczne,coniemożedo
tegorodzajupodstawbyćodniesioneiuzasadniającznich,stosownieiodpo-
wiedniookreślone.chociażsązagadnieniajakbydodatkowe,któreponieważ
dlarozwinięciatych,któresąTeologiczneprawdziwieiwłaściwie,zgrabnie
ipoważniesiędołącza,nazwałbyśteżnieodrzeczyteologicznymi,jakimśpra-
wempodobieństwa,albopokrewieństwa,alboteżładu.lecztuiterazmówi-
myozagadnieniuteologicznym,zgodnieznaturąiporządkiemnauki.

zdarzasiębowiemczasem,nietylkowTeologii,leczzazwyczajwinnych
ludzkichnaukach,żecoznaturystanowipodstawęidlategoprzezucznia
winnobyćzałożone,gdybyrzeczpostępowaładrogąiporządkiem,to,jaksą
ludzkieumysły,podawanejestwwąt- [706] pliwośćidowodzoneuzasadnie-
niami.Takpowstajezaburzonyiodwróconyporządekrzeczy,iżprzyczyny
stająsięnastępstwami,apodstawybierzesięzawnioski.

Tospowodowało,żeŚwiętyTomasziinniteologowiewśródzagadnień
Teologicznychzamieścilitakżeto:czyBógjest,azresztązgołapodobne,
wktórychbezwątpieniapierwszeipewnepodstawypodajesięwwątpliwość,
azinnychjakbypodstawsięsplata,zupełnietakjakbybyłypowiązaniamitej
nauki?itobyłodlaarystotelesapowodem,bydonaukwniósłwszystkiecztery
rodzajezagadnień,mianowicie:czyrzeczjest,czymjest,jakajest,dlaczego
jest.Tedwaostatniezagadnieniamogąbyćokreśloneprawidłowowporząd-
kunatury.Dwapierwszeniemogą,chybamożegdydwasąokreśleniatej
samejrzeczy,zktórychjednoprzezprzyczynęmaterialną,drugieprzezcelo-
wą,wyjaśnianaturęrzeczyokreślonej.Wtedybowiemokreśleniepóźniejsze
dowodzonejestprzezwcześniejsze,zzachowaniemwpewiensposóbistoty
i drogi natury. leczw każdym razie określenie rzeczy, które rozwiązuje
drugietozagadnienie,znanejestpodpewnymwzględemzeskutków,które
chociażznaturysąpóźniejsze,dlanasjednak,tojestwnaszympoznaniu,
sąwcześniejsze.
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Torównieżzarównowinnych,jakiwnauceteologiiwystępuje,żesame
podstawyalbosąmiędzysobąrozłożoneiuporządkowane,jaksameprzy-
czyny,podzielonenaczteryrodzaje,mająporządekwcześniejszegoipóź-
niejszego,albozpewnościązwiązanesąizłączone,takżeoddwojgauzgod-
nionych wolno przejść do jednego z dwojga wątpliwych. Dlatego jeśli
przeciwnikprzyjmujejakieśpodstawy,chociażinnymprzeczy,zuzgodnio-
nychmożemywywnioskować zaprzeczone, zwłaszcza jeśli wzajemnym
węzłemsązespoloneipołączone.StądbowiemstarożytniteologowieStare
Pismowykazująznowego,anaodwrótnowezeStarego;powagęKościoła
stwierdzajązKsiągŚwiętych,znowupowagęKsiągŚwiętychzKościoła.
Taknawetjednejpodstawyniemawteologii,którejteologowieniepoda-
waliby w wątpliwość, żebyśmy gdy zostanie zaprzeczona przez kogoś,
ktomożedopuszczainnepodstawy,byligotowizatocodozwoliłskazać
człowiekaijakbydobytymmieczemprzebić.Tasprawastaranniewyłożona
zostaławdrugiejksiędze,(przykońcurozdziału4i8,wodpowiedzinatrzy
ostatnie uzasadnienia), a w ostatniej księdze wyłożona będzie jeszcze
staranniej.

[707] anieztychtylkopowodówteologowiepytająoswojepodstawy,
leczbardziej teżpo to,by je rozwinąć iwyłożyć.Boczegoniegdyś jako
chłopcyuczyliśmysięunauczycieliwymowy,każdemumówcystawiasię
pytanie,nietylkotemu,ktowsporzerzucarzeczamiwątpliwymi,lecztakże
historykomipoetom,którzypostawioneimpytaniarozwiązują,nietakuzasad-
nieniem,jakwykładem.Wykładzaśusłuchaczawiaręczęstoznajduje,auza-
sadnieniewiarępowoduje.

Kiedyśjakichśznaszejrodzinywyśmiałem,którzybardzopracująnadtym,
bydlategobronićrozumowańŚwiętegoTomasza,któreonprzytaczajako
stosownedorozwinięciawiary,jakgdybybyłypewnymiiprzejrzystymidowo-
dami.Boitychprzeciwnikówzwykłemwyśmiewać,którzywtym,wczym
ŚwiętyTomaszokazałsięwybitnymsługąwiary,zwalczajągojakwroga.
iniepojmują,ludziebardziejskłonnidopotykaniasięniżdonauczania,że
zagadnieniawiaryprzedkłada siębardzopoważnie i święcie,niedlatego,
żeusiłujemyspowodowaćwiaręwwątpiącymsłuchaczu,leczponieważusi-
łujemywyłożyćwierzącemuto,comniejchwytaipojmuje.

Wystarczającowięczostałopowiedziane,czymjestzagadnienieteologicz-
ne,jeślijeokreślimyznaturyiładunauki,czymznowujeślinaszymumysłem
ocenisię:którezagadnieniawteologiisąpierwszorzędne,któredodatkowe,
którerozwiązujesięnajczęściejuzasadnieniem,którewbrewtemunajczęściej
wykładem.Teraztrzebazagadnieniepodzielić,byto,cowrzeczywydajesię
rozproszoneinieokreślone,rozumowaniemipodziałemułożonezostałowjed-
nympoglądzie.

zagadnień teologicznych, o jakiejkolwiek byłyby rzeczy, sąwięc dwa
rodzaje:jedenpoznawczy,drugidziałaniowy.zagadnieniapoznawczesąte,
którychcelemjestwiedza,jakgdysiępyta:czyojcieciSynsąjednązasadą
DuchaŚwiętego,czydwiema?czyosobyBoskieróżniąsięwłaściwościami
relatywnymi,czyabsolutnymi?zagadnieńzaśdziałaniowychprzykładysą
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tegorodzaju:czypokutajestkoniecznadozbawieniajakośrodek,czyteżjako
przykazanie?czysakramentynowegoPrawadająłaskęicnoty?

Za gad nie nia po znaw cze, mówiącogólnie,sączworakie:skoropytasię,
czyBóg(alboanioł,alboduchrozumny)jest;alboczymjest;albojakijest;
[708] albodlaczegojest.znichpierwszeidrugie,jakpowiedzieliśmy,roz-
wijasięzezdolnościnaszegoumysłu,drugieitrzecieznaturyrzeczyizsa-
mejnauki.

nadtodziałańsądwarodzaje:jedenkoniecznydozbawienia,drugitych
rzeczy,którewydająsiępożyteczne.Pierwszegorodzajusątezagadnienia:
Jeślinaprzykładzagrożonajestcześćchrystusa,alboteżduchowezbawienie
człowieka,czymążchrześcijańskipowinienzatoumrzeć,czynie?czyjest
przykazanieewangeliioprzyjmowaniuchrztu?Drugiegozaśrodzaju,jakgdy
siępyta:czywodaświęcona,którąscholastycyzwąbło go sła wio ną, zmywa
grzechypowszednieigładzicałkowiciekaryzagrzechymocąwłasnąijak
mówią: z czy nu zdzia ła ne go, czyraczejzasługądziałającego?czySakrament
eucharystiizżałującegoniedoskonaleczyniskruszonego?również:czypo
usunięciuzmyśleniachrzestipokutawjakiśsposóbuzyskujeswójskutek?
Sum ma ŚwiętegoTomaszapełnajesttakichzagadnień.Teologbowiemnie
zawszerozprawiaotym,cokonieczne,leczniekiedytakżeotych,bezktórych
zbawienieireligiaistnieje.

aponieważwszystkobadamy,trzebateżpowiedzieć,iżza gad nie nie teolo -
gicz ne, czydotyczykontemplacji,czyobyczajów,jednojestprzyrodzone,
drugienadprzyrodzone.Myślę,żenadprzyrodzonymmożnanazwaćto,które
określasięwyłącznieznadprzyrodzonychpodstaw;przyrodzonezaśzagad-
nieniepowiadamjestto,któregozasadadlaczegotakjest,możebyćpodana
zgodnaznaturą.Jestipośredniezagadnienie,którezależyczęściowoodpod-
stawynadprzyrodzonej,częściowoodpodstawyprzyrodzonej.

Pierwszegorodzajuprzykłademjest:czywszyscyumrzemy?Tozagadnie-
niePawełzałatwiatymuzasadnieniem:Jeślichrystuszawszystkichumarł,
wszyscyumarli;achrystusumarłzawszystkich.również:czywszyscyzmar-
twychwstaniemy?Toapostołzałatwiatak:chrystuszmartwychwstał,więc
imyzmartwychwstaniemy.Drugiegozaśrodzajusąteprzykłady:czyBóg
jestwszędzie?czyniezmienny?czyduchczłowiekajestnieśmiertelny?czy
jestpodzielnyimożebyćpociętynaczęści?ogólnieichdowody,chociaż
możnabraćzPismaŚwiętego,idlategozaistenależądowiary,sąjednakjasne
ioczywistewświetleprzyrodzonym,iztegopowoduniesązagadnieniami
wiarysameprzezsię,leczjakpowiedzieliśmy,[709] jakbyprzypadłościowo.
Trzeciegorodzaju,czychrystusbyłżartobliwy?czymadwiewoleidwa
umysłyorazdwadziałaniaobuwładz?Testająotworemnaobupodstawach.
Pierwszyznich:chrystusjestczłowiekiem,akażdyczłowiekjestżartobliwy.
Pozostałezaśznich:chrystusmadwiedoskonałenatury,Boskąiludzką;
każdazaśdoskonałanaturamaswojąwłasnąwładzęidziałanie.

JestwreszcieinnypodziałzagadnieniaTeologicznego,dojakiegorodzaju
bynależał.Sąbowiemjakieśzagadnieniawiary,któreponieważdotycząwiary,
zaichprawdęteologtrzebabynawetdałgłowę.innezaśsą,którenaobie
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stronymogąbyćnieznaneizaprzeczone.Tenpodziałaugustyn,częstowspo-
mina,zarównogdzieśindziej,jakwdrugiejksiędzeDe pec ca to ori gi na li prze-
ciwPelagiuszowiicelestiuszowi,rozdział23.itenpodziałnależydokładnie
nietylkozapamiętać,leczzawszemiećgowoczach,jeślichcemybyćskoń-
czonymiteologami.

Przykładamioburodzajówsą:pierwszegonastępujący:czyduszachry-
stusazchwilązjednoczeniazeSłowemoglądałaBoga?Także:czywpiekiel-
nychmiejscachjestogieńczyśćcowy,gdzieduszewiernychcierpiąkaryza
grzechy?Drugiegorodzajuaugustynmówi,żesąróżneiniezliczone,itrud-
nojeująćiokreślićwjakimśjednymrodzaju;leczktóreprzytacza,sąnastę-
pujące:gdypytasięjakialbogdziebyłraj,wktórymBógumieściłczłowieka,
któregoutworzyłzmułu,chociażjednakwiarachrześcijańskaniewątpi,że
ówrajistniał.albogdypytasięgdzieobecniejesteliaszihenoch,czytam,
czygdzieśindziej,októrychjednakniewątpimy,żeżyjąwciałach,wktórych
sięurodzili.albogdypytasię,czywciele,czypozaciałem,apostołzostał
porwany do trzeciego nieba, chociaż zuchwałe jest to badanie, chcących
wiedziećto,czegoten,którydostąpił,zaistezzachowaniemwiary,świadczy,
żeniewie;alboilejestniebios,zktórychdotrzeciegowspomina,żezostał
porwany;alboczyżywiołytegoświatawidzialnegosącztery,czywięcej;
copowodujezaćmieniasłońcalubksiężycawtychzaćmieniach,któreastro-
nomowiezwyklizapowiadaćpełnymwyliczeniemczasów;dlaczegodawni
ludzie[710] takdługożyli,jakświadczyPismoŚwięteiczyodpowiedniodo
dłuższegowiekuzaczęlirodzićsynówwpóźnejdojrzałościpłciowej;gdzie
mógłżyćMatuzalem,któregoniebyłowarce,który,jakliczonesąlatawwięk-
szościrękopisówiGreckichiŁacińskich,znajdujesię,żeprzeżyłpotop;albo
czyraczejnależywierzyćmniejlicznym,któresąbardzorzadkie,wjakich
liczbalatjesttakzapisana,iżokazujesię,żeumarłprzedpotopem.

Dotądprzytoczyłemprzykładyaugustyna.DotegorodzajuzaliczaŚwięty
Tomasz,(Con tra gen tes, księgadruga,rozdział70),tozagadnienie:czyniebo
maduszę,którewśródinnychbłędóworygenesawyliczahieronimwEpi sto -
la ad Avi tum, leczzeŚwiętymTomaszemwydajesięzgadzaćaugustynwEn -
chi ri dion, rozdział57.alebymdłużejczytelnikaniezatrzymywał,bardzo
krótkowyłożę,comyślęijakieprzykazaniauważam,iżdaćnależy.

Żadnemocneistałeprzykazaniaozagadnieniuteologicznymniemogąbyć
dane,jaktylkoprzeztych,którzywSzkolebardzoidługosięwyćwiczyli.
Właściweprzetojesttopouczeniescholastyków,żeżadnarozprawaozagad-
nieniuteologii,tychktórzyuważają,iżSzkołęnależylekceważyć,niejest
przydatnaiwyborna;tylkotegobrak,byonibylinauczycielamitychrzeczy,
którychniepoznaliżadnymćwiczeniem.rzeczmnieskłaniała,bymwtym
teżmiejscuopłakałzaniechanie,(niechniepowiemupadek),teologiischola-
stycznej,tylkolękałemsię,bymżalącsięnainneakademie,mojejhiszpanii
nadmiernieniewywyższył,wktórejwobecnychczasachteologiaSzkoływie-
leznaczy.lecztakżeunaswidzimy,pośmierciktórychteologów,wjaknie-
wielunadzieja,w jak jeszczemniej licznychzdolność,aw jakwielu jest
zuchwalstwo.niczegozaśchętniejodsiebieniepowiem,niżonauczycielu,
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któryakademiehiszpańskietakwspanialeumysłemswoiminaukąoświecił,
itakbardzoznakomiteimiłenaszymludziomuczynił,żedonichnawyścigi
nietylkonapływali,leczwpadali.Gdybyonfrancuzom,niemcomiWłochom
pisał,jakabyłategoczłowiekaprzejrzystość,wytworność,słodyczwrozpra-
wianiu,studiaSzkołyutychnarodówtakbynieleżały.Bowierzę,iżstąd
niektórzymajązwyczajwzdrygaćsięprzedSzkołą,ponieważwpadlinanie-
[711] okrzesanejakieśiokropneozłychzagadnieniachsłabebadania,licho
teżznalezione izakończone.lecznuże,pomijając to,ciągnijmydalej,co
postanowiliśmy.nie jest jednakkonieczne,byśmy rzeczy łatwezosobna
opatrywaliprzykazaniamiteologii:leżąbowiemprzedoczami.aznównie
wartowydawaćprawotych,którebardzoróżniąsięzrozumem;tebowiem
łatwosięzdradzająiniebardzopotrzebująnapomnieńiprzykazań.Które
zaśwydająsiętrudne,iprzezwieluniemogąbyćpojęte,tympilniejtrzeba
przykazywać.

zapierwszywięcobowiązekrozprawiającegoteologauważam,byzagad-
nienie,któremaroztrząsaćczęstorozważał,azarazemzapytywałsiebie,jakie-
goonojestrodzaju.inaczejbowiemwinnybyćzałatwianezagadnienia,które
znaturyorazporządkunaukiwchodządoteologii,inaczej,którepowoduje
słabość,albozpewnościązłośliwość.iniewtensamsposóbnależyrozpra-
wiaćotych,którebadamy,abywyłożyć,orazoinnych,którebadamy,aby
udowodnić.Daleceodmiennapowstajerozprawaozagadnieniuprzyrodzo-
nyminadprzyrodzonym,inneźródłateologicznenależywjednejidrugiej
zastosować.Bozagadnieniapoznaniaidziałaniajakgdzieśindziejpowiedzie-
liśmy,niemaltymsamymsposobemiztychsamychźródełpowinnybyćopra-
cowaneirozwiązane.

leczchociażkażdegozagadnieniarodzajpowinienbyćstaranniezbadany,
tonajbardziejten,czyjestonopozawiarą,czyraczejdowiaryireligiinale-
ży.ztyminastępnie,którzybłądząwzagadnieniuwiary,należywalczyć,jak
tosięmówi:ża gla mi i koń mi; zinnymizaś,którzyspierająsięoto,wczym
zzachowaniemwiaryludziemogąsięoszukać,zbłądzić,upaść,jakpouczy-
łemgdzieindziej,teologowieimogąiczasemnawetpowinnizaistewalczyć,
leczkrwawawalkacałkiemjestzakazana.Jakśmiesznejestbowiemwytężać
wszystkiemięśnieciałaiduchawrozwiązywaniutakiegozagadnienia,które-
gonieznajomośćniezawierażadnegoniebezpieczeństwa,abłądniemażad-
negowystępku!leczwcałymtymdrugimrodzajuzagadnień,jakwielkiumiar
powinienteologstosować,staranniewyłożyłemwksięgachósmejidziewią-
tej. Tu mówię, ile starczy zamiarowi oraz zwięzłości przepisów, resztę
trzebazdobywaćstamtąd.niemambowiemochotytegosamegowtymcza-
[712] sieimiejscupodejmować.TuiteraztrzebanapomniećTeologa,bynie
tylkostrzegłsię: głu pich do cie kań i ge ne alo gii i kłót ni i spo rów za kon nych
(Tt3,9),któreteżczasemsąszkodliwe,leczrównieżwszystkichsprawzbęd-
nychipustych,któreniemogąteologowibyćwezwanenapomoc,zpożyt-
kiempoznaniaalbodziałania.

Dotychhieronim(Com men ta rius in Epi sto lae ad Ti tum ca put ter tium) 
zalicza tezagadnienia: ile latżyłMatuzalem?Któregorokuswegowieku

537Korzystaniezeźródeł



Salomonzawarłmałżeństwo?Bymożeniewierzono,iżwjedenastymroku
jegowiekuurodziłsięroboam.równieżwEpi sto la ad Vi ta lem, gdyodpo-
wiedziałnadrugieztychdwojga, nakońcumówi,żeapostołza ka zu je te go
ro dza ju za gad nień; aniecodalejrzecze:Prze czy taj po now nie wszyst kie Księgi
i Sta re go i No we go Przy mie rza, a znaj dziesz tak wiel ki roz dźwięk lat, a licz bę
mię dzy Ju dą i Izra elem, to jest obu kró le stwa mi, po mie sza ną, że tkwić w tych
za gad nie niach nie wy da je się wła ści we pra co wi te mu, lecz gnu śne mu czło wie -
ko wi. idobrze,żeniepowiedział:do ty kać, lecz:tkwić. Bogdybykrótkowy-
kładaćtegorodzajuzagadnieniabyłognuśneiniepotrzebne,nietylkoja,który
wpoprzedniejksiędzerozwinąłemwieletegorodzajuzagadnień,leczaugu-
stynisamnawethieronimbylibyobwinieni.nienależywięctracićczasuna
tego rodzajumniej konieczne zagadnienia, chociażwydają sięw pewien
sposóbodnosićdoprawdyhistoriiświętej,leczjakwkażdejrozprawie,tak
jeszczebardziejwtej,którawcalenienależydowiaryizbawienia,stosowna
jestpewnałatwość,byśmydługotkwiącwrozważaniutakichrzeczy,niepopa-
dliwniepotrzebnyiprzykryupór.

leczŚwiętyaugustynuważałzazbytecznepytaćgdzieiwjakisposóbjest
wniebieciałoPańskie(De fi de et sym bo lo, rozdział6).alewDe fi de et sym -
bo lo, chociażwobecojcówsynodu,przygotowywałjednaknaukędlapocząt-
kujących.zresztąKajetan,chociażonimjednymznaszejrodzinyośmielam
sięmówić,żenietylkojestznakomityumysłemiuczonością,leczwewzbu-
dzaniutegorodzajuzagadnieńbardzoumiarkowany,niewzdrygałsię,gdywy-
jaśniałPismoŚwięte,badaćtejrzeczyikrótkonawetrozwijać.atenżesam
augustynwżadensposóbniecierpitychzagadnień,któremówi,żeistnieją
zchorobyducha(Księgajedenasta,Con fes sio nes, rozdział30):corobiłBóg,
zanimstworzyłnieboiziemię?comuprzyszłonamyśl,[713] żebycośuczy-
nił,skoroprzedtemnigdyczegośnieczynił?leczczyniącypokutęiwyznają-
cy grzechy, z trudnością ledwie znosi konieczne pytania, a tym mniej
niepotrzebne,ciekawskie,niewczesne.nienależywięcteologowiprzepisywać
tejsamejzasadyrozprawiania,gdyspierasięwgimnazjum,orazgdyopłakuje
wizbie,anawetwświątyni

lecztoprawidłobędziejaknajbardziejzgodnezrozumemipowagąświę-
tych,bykażdyteologmającyrozprawiaćorzeczynadprzyrodzonej,(boto
dlańjestrozprawawłaściwa),nazwęTeologiisamsobierozważał,mianoswe,
tojestteologa,częstoczytał,nieraz,aleczęstopytałsię,dlaczegozacząłroz-
prawiać,iwiedział,żeżadnegozagadnienianiewolnomuprzyjmować,jak
tylkoktóreodnosisiędoprawdziwej,tejktórajestponadnaturą,filozofiichry-
stusa,apostołówiProroków.niektórzybowiem,niepomnitegoprzykazania,
stali siębardzouciążliwi imarudni,wyjaśniającniezliczone zagadnienia,
zwłaszczadialektyczne,fizyczneimetafizyczne.niktzaśniejestzbytdługi,
ktotrzymasięmaterii,ajeślicośprzyzywaiprzyciąga,niechtobędziezaiste
odpowiednieizgodnezjegozamysłem.niesądzęjednak,bytezagadnienia,
choćnietakbardzokonieczne,trzebatępić.Jesttobowiemjakieśćwiczenie
duchaiumysłu,nietylkopełnebystrości,lecztakżebardzopożytecznedla
teologiiSzkoły.
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cobowiemmówiaugustyn(De Ge ne si ad lit te ram, księgadruga,rozdział
9i10),żeniemanicdorzeczy,czyniebojakkulazewsządobejmujeziemię,
zrównoważonąwśrodkumasyświata,czyzjednejstronyprzykrywajązgóry
jakmisa;równieżczyniebostoi,czyraczejsięporusza.Mówitozniechęci
iodrazydoManichejczyków,którzychełpilisię,żewielupodobnychzagad-
nieńnauczylisięodmistrza,albozpewnościąganitych,którzynawywoły-
wanieirozwiązywanietychzagadnieńzaj mo wa li wie le okre sów cza su, dłu gich
i zba wien nym spra wom po świę co nych, (chętniebowiemjegosłówużywamy).
zresztą sam rozwiązuje jakby mimochodem tego rodzaju zagadnienia,
nawchodzeniewktóreorazichopracowanieanibiskupniemiałdośćczasu,
anici,którychdlaichzbawieniainakoniecznypożytekKościołapouczyć
pragnął. i temupodobne jest, iż tenżeaugustyn(Epi sto la 56 = 118) gani
dziwacznezagadnieniaDioskora, a jednakpisze, żeniedlatego tomówi,
ponieważczegośtakiegosięuczą,leczponieważbez[714] celusięuczą.itak
odpowiadananiektóreznichkrótko,nainnenawetszeroko.Jazaś,gdybym
przezprzyjacielazostałotegorodzajurzeczyzapytany,albobymmilcząco
pominął, albo teżotwarcieodmówiłodpowiedzi.Bonieuważałbym tych
zagadnieńzagodne,żebymimnawetodrobinęczasupoświęcił.leczaugu-
stynbyłalbobardziejszczodrydlaprzyjaciół,albobardziejpobłażliwydla
Dioskora.

nacoto?Byci,którzywzniecająwieczystąniechęćdlaSzkołyzrozumieli,
żesporypowstałewokółarystotelesa,godnesąrozprawyteologa,jeżelitego,
coucyceronabyłochwiejne,augustynniewzbraniałsięwyjaśniać.Jeżelion
sam(księgajedenastaDe or di ne, rozdział16)twierdzi,żeniewiedzący:coto
jestnicość,materiabezformy,uformowanebezduszne,ciało,gatunekwciele,
miejsce,czas,wmiejscu,wczasie,ruchmiejscowy,ruchniemiejscowy,ruch
stały,wieczność,byćaniwmiejscuaninigdzie,byćpozaczasemizawsze,
nigdziebyćinigdzieniebyć,powiadamniewiedzącytego,anioBogu,ani
oduszyswojej,niczegopoprawnieanibadać,anirozprawiaćniemoże.awięc
tezagadnienia fizyczne imetafizyczneniepowinnybyćzeSzkołynaszej
wygnane,anitezaiste,któreerazmowiiinnympodobnymwydałysiędziwne
anawetsofistyczne.aleotymwięcejwinnymmiejscu.

Wracamterazdozagadnieniawiary,którejeśliniezostanienajpierwpo-
stawioneteologowi,niemożeniczegonauczaćrozumemanidrogą.Wtejwięc
sprawietrzebausilniepracować,jeślidochodzimyjakijeststopieńpewności
prawdyibłędu.Tobowiem,jakdlateologiijestnajwłaściwsze,takzewszyst-
kiegonajtrudniejsze.Dlategonikttegodaćniezdoła, jaktylkodoskonały
ispełnionyteolog.Powiedziałbyktoś:Cóż? Czyż nie ma ja kichś zna mion, po
któ rych za gad nie nia wia ry mo żna by od dzie lić od tych, któ re wia ry nie są, 
i mo gą być roz po zna ne? zaistetak.lecz:nie ka żde mu uda ło się przy być do
Ko ryn tu, a te przy ka za nia nie wszyst kim są wspól ne i utar te. adopostawienia
każdegozagadnieniawiarynależymiećpodrękątegorodzajuznamionaijak-
bywskazaniazagadnieńwiary;wielkatojednakzgołajestrzecziniemałej
wiedzyorazbiegłościwymaga.Tewięc,jeślibędziemymogli,przytoczymy
itonietakwielepóźniej,lecz[715] trochęprzedtemtrzebaomówić.
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azatemdwojakopojmujesięzagadnieniewiary.Popierwszeto,cowiary
dotyczybezpośrednio,jakprawdziwiedotyczywszystko,coBógobjawiłswe-
muKościołowi,albosłowem,albopismem.Podrugieto,cojestzagadnieniem
wiarypośrednio.Tegorodzajusąwszystkiewnioski,któreporządkiemnauki
możemywysnućiokreślićztychpierwszych.Ponieważoneniewsobiesamych
sąobjawione,leczwinnych,jakopodstawach,mówisię,żesąwiarypośred-
niej,aktoimprzeczy,mówisię,żeontymsposobemzaprzeczyłwiary.itojesz-
czezaisteuważam,żemożedorzeczniezwiesięzagadnieniemwiary,comocno
należydonaukiKościołaizpowodupowinowactwajestuzupełnieniemwiary.
niejakobyodniegozależaławiara,albopojegousunięciuwiaradogłębnieby-
łaniszczona,leczponieważbyłabyosłabionaichora,gdybyupadłaprawdatych
rzeczy,którewniejtkwiąizniąsązłączone.Trzebabowiem,bywKościele
byłazdro wa na uka izdro we sło wo, jakmówiapostoł(1Tm1,11i6,3;2Tm
2,15i4,3;Tt1,9i2,1-2).Jakzaśniektórechorobysąśmiertelne,innezaśwpraw-
dzieczłowiekaniezabijają,leczjednakosłabiajązdrowie,takniektórebłędynie
wygaszająwiary,leczprzyćmiewają,nieburzą,leczosłabiają,niosąchorobę,
aniezgubę.Jakwięcto,coszkodliwejestdlazdrowia,torównieższkodliwe
jestdlażycia,takcokolwieksprzeciwiasięzdrowejnauce,torównieżwpewien
sposóbjestprzeciwnewierze.zczegopojmujesię,żetezagadnienia,któredoty-
czązdrowianaukikościelnej,jakimśswoistymsposobemdotykająwiary.lecz
mymówimy,iżsporytegorodzajuniesąwiary,leczobokwiary.iuważamy,
żeci,którzywnichbłądzą,niewwierze,leczobokwiarybłądzą.itaknajpierw
sprawyprostoustaliwszy,potempozostałewnikliwiejprzebadamy.

RozdziałVII,

pojakichznamionachmożnaodróżnićzagadnieniawiary

najakich zaś zasadachmożemy osiągnąć tę umiejętność odróżniania,
byśmyniemylilisięwustalaniuprzyczynwiary,trzebaterazdokładnie

i staranniewyłożyć.amianowicieKardynałTorquemada (księgaczwarta
Summa ec c le sia sti ca, część 2, rozdział 9) przytacza siedem stopni zdań
[716] katolickich,któregdyprzywołujesięwrozprawiedosporuiroztrząsa-
nia,zwąsięzagadnieniamiwiary.

Pierwszyznich:tocowKsięgachŚwiętychjestwyrażone.Drugiznich:
coztegoprzezpewneikoniecznewynikaniepowstaje.Trzeciznich:codo-
słowniechrystusapostołom,aapostołowieKościołowiprzekazali.czwarty
znich:conaSoborachPowszechnychokreślonezostało.Piątyznich:coprzez
Stolicęapostolskąwiernymdowierzeniaprzedłożonezostało.Szóstyznich:
coowierzeiodparciubłędnowierstwŚwięcinauczycielejednomyślnieijed-
nogłośnienauczali.Siódmymznichjest:coztrzeciego,czwartego,piątego
iszóstegorodzajuwynikaniempewnymikoniecznympochodzi.ztychwna-
stępnymrozdzialewyróżniatakżesiedemrodzajówzdańbłędnowierczych,
któresprzeciwiająsięsiedmiutymrodzajomzdańwiary.
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awistociezwyczajemprawnikówprzekazanezostałoto,comożedzielisię
dokładniejnadrobnecząstki.namjednak,którzyprzyznajemysiędopodręcz-
nikowejdrogiisposobunauczania,trzebabyłowszystkosprowadzićdomniej-
szejliczbyijakiegośbezwzględnegoujęcianauki.Skorowięcprawdawiary,
jakniecowyżejpowiedzieliśmy,jestdwojakaijednanależydowiarypośred-
nio,drugabezpośrednio,trzebazaraznapoczątkuumieścićdwaogólnestopnie
zdańwiary.Pierwszymznichbędzieto,costanowiprawowitepodstawyteolo-
gii,jakiegotylkosąonerodzaju,czypierwszorzędne,czydrugorzędne,tozna-
czytowszystko,coBógwnichsamychobjawiłKościołowi.Drugimzaśich
stopniembędzieto,coztychwcześniejszychkonieczniewynika.Tenbowiem
rodzajwniosków,jakozrzeczamiwiaryzłączony,takżedowiarynależy.zasa-
dabowiemzłączenia,gdyzgadzaszsięnawyższe,zmuszadozgodynaniższe,
agdyzaprzeczaszniższego,zmuszadozaprzeczeniatakżewyższego.

Wtymwyższymstopniuznowudwapojmujemy.Pierwszytychzdańwiary,
któreŚwięciPisarzewKsięgachKanonicznychzostawilispisane;drugitych,
któreprzezchrystusaiapostołówprzekazaneustnie,Kościółotrzymałaby
wierzyć.nanastępnymstopniutakżepojmujesiędwarodzaje:jedentego
rodzajuwniosków,którezpodstawsamej[717] wiarysięrodzą;drugitych,
któreniesamawiarasprawia,bezpomocynaukzewnętrznych,leczdobiera-
jącjednąlubwięcejpodstaw,poznanychrozumemnaturalnym.

atezaiste,chociażniewtymsamymmiejscuistopniu,wszystkiejednak
wprostibezprzydawkimogąbyćzwanezagadnieniamiwiary,mianowicie
gdyprawdawiaryodobuzależy,zobydwomajestzwiązana ipołączona.
Bozagadnieniate,jakbydodatkidowiary,gdyżniegdyś,alepocomówię
niegdyś?raczejniecowcześniej!jasnomówiłem,żesąponiekądwiary,anie
wprost.nietakbowiemtkwiąwwierze,byodniejniemogłybyćwydzielone.
Wichbłędzie,żetakpowiem,wiarachoruje,alenieginie.

leczponieważwrodzoneiwłaściweznaczeniaPismaŚwiętegosąniekie-
dymroczneizawiłe,iniezawszewyszukanejestirozpoznane,cobezpisma
apostołowieprzekazalipamięci,częstoteżjestutrudnioneijakbyciemnościa-
mioblane,czyspornywniosekzesprawwiarywynikakoniecznie,mytoteraz
pragniemywydobyćiwyłożyć,pojakichcechachiznakachprawdamogłaby
byćpoznanaiodróżniona,zarównota,którajestwŚwiętychKsięgach,jakta,
któraprzekazanajestprzezapostołówwsłowie,awreszcieta,któraznich,
albojednej,alboobu,powstaje.

Tymzaśgorliwiejbierzemynasiebietozadanie,bopojmujemy,żenietylko
dlateologówSzkołybędziebardzopożyteczne,lecztakżetym,którymSto-
licaapostolskanałożyłarozeznanieiocenęwiary,jaknajbardziejkonieczne.
niemałobowiemowocówmawsobiepewnaistałaumiejętnośćrozprawia-
niawTeologii,ibeztejumiejętnościniemogąsprawiedliwiebyćoznaczone
błędytych,którzyodwiarychrystusaidawnegoustanowieniaKościołaod-
stępują.filozofowiebowiemprawdziwiemówią:Prze ci wieństw kar ność jest
ta sa ma. Dlategojeśliustalamyprawdywiarykatolickiej,zarazempiętnujemy
przeciwnebłędy. nużewięc,jakmówią:zbie raj my no gi, iprzystąpmybliżej
dorzeczy.
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osprawachprzezroczystych,jakpowiedziałem,niczegonietrzebaprzy-
kazywać.PrzetojeżelimiejsceBoskiegoPisma,byśmystądzaczęli,majasne
iotwarteznaczenie,albozosnowy,albozinnegourywkategożPisma,albo
zjasnegoświatłasamychwyrazów,niemażadnegonaszegoprzykazu.Samo
bowiemotwarteznaczenie[718] Pismastanowipewnąwskazówkękatolic-
kiejprawdy.DziękitemuteolognawetśredniowyuczonyznaczeńBoskiego
Pismabardzołatwonapiętnujewiększośćbłędnowierstwluteranów.Żadnym
bowiemniejesttrudemwypalaćtebłędy,którePismuoczywiściesięsprzeci-
wiają.Jakte:Ko ściół po wszech ny mo że błą dzić w wie rze. Także:Wszyst kie
czy ny ludz kie są wy stęp ne. również:Smu tek z grze chów nie jest ko niecz ny,
lecz po ży tecz ny. Wreszciewieleinnych,którewspominaćbyłobyzadługo.

JednakbowiemtewypowiedzichcemypojmowaćoPiśmieŚwiętym,które
żejestkanoniczne,stanowczozostałowKościeleokreślone.Jakbowiemuczy-
liśmywksiędzedrugiej,KościółnietakpewnieimocnoKsięgęBaruchaumie-
ściłwliczbieKsiągŚwiętych,żebybyłogotowąprawdąwiarykatolickiej,
iżonajestświęta,albobybyłogotowymbłędnowierstwem,żeonaświętanie
jest.(Powiedziałem,żeKsięgęBaruchawyjmowaćzeświętychjestbłędne;
żebłędnowierczenieodważyłemsięaniwtedy,aniteraznieodważamsię
mówić).Księgawięcta,czyjakakolwiekinna,którabezwystępkubłędno-
wierstwamożebyćpodanawwątpliwość,choćbyjasneiotwartewnosiła
znaczenia,niezaraztworzypewneistałeprawdywiarykatolickiej.

leczprzejdźmydoinnychiwosądzietrudniejszychsprawczerpmyzpo-
wyższychksiągto,conajważniejsze.odtegobowiemczasusprawazostała
wypracowana,odktóregoustaliliśmymocźródełteologicznych.

niechwięc pierwszym przykazem będzie:Gdyby znaczenieBoskiego
Pismabyłociemne,wtedypojmowanieKościołajesttym,zktóregootrzyma
sięprawdziwepojmowaniePisma,choćbyciągletosamobłędnowiercapo-
wtarzał,orazpewnymznakiemprawdykatolickiejipełnymwyboremtego
uzasadnienia,któregoszukamydodowodzeniawnioskówteologii.

JeżelibowiemKościółmajaknajbardziejpewneprawooddzieleniasłów
Bogaodsłówludzi,jakwdrugiejksiędzezostałonamustalone,będzierów-
nieżmiałtosamoprawo,bywtych słowachoddzielićznaczenieBogaodzna-
czenia ludzi. chyba żewierzymy, iż Pismo dane zostało Kościołowi jak
Ptolemeuszowiiegipcjanom,albozapewnejakobecniedanejestŻydom,
którychaugustynwytwornienazwałskrzyniarzamiPisma(księga:Con tra
Fau stum). Wiemyzaś,żeobadepozytypowierzonoKościołowi,abyrównież
obazachowałwstałejwierze,azarazemoddał,któreprzyjął,iPismoipoj-
mowaniePisma.rzecze:Duch mój, któ ry jest na to bie, i sło wa mo je, któ rem
po ło żył w ustach two ich, nie [719] od stą pią od ust two ich i od ust na sie nia
twe go ... od tąd i aż na wie ki (iz59,21).obuwięcrzeczyKościółchrystusa
strzeżeizawszebędziestrzegł,isłowoiduchasłowa.Także:chrystusobiecał
KościołowiDu cha praw dy, którypozostanieznimwiecznyijemu przy po mni
wszyst ko, comuprzezchrystusazostałopowiedziane (J14,17.26;15,26;
16,13).również:SkoroprawdziwaewangeliaBoga,jakwspanialepowiedział
hieronim(In Epistolae ad Galatas caput 1), nie w pismach jest, lecz w znaczeniu,
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nie na po wierzch ni, lecz w środ ku, nie w li sto wiu słów, lecz w ko rze niu ro zu -
mu, gdybyKościółmiałPismo,anieprawidłoweznaczeniePisma,niemiał-
byzaisteprawdziwejewangeliiBoga,anadtonawetwiarychrystusowej,
którabezewangeliiBoganieistnieje.Wiarabowiemnieodnosisiędosłów,
leczdoznaczeń.SkądinądbłędnowiercyPismabezznaczeniawypowiadają
idiabełteżPismaprzytacza;leczwbłędnympojmowaniumająbłędnąewan-
gelię,napewnonieBożą,leczludzką,anawet,cogorsza,diabelską.

Ponieważzaśmiędzykatolikamiibłędnowiercaminajczęstszesporysąnie
oPismo,leczoznaczenie,jeśliwyjaśnienieKościołaniejestpewnymprawi-
dłempojmowania,któżbędziesędziątegorodzajusporu?Swegobowiemzna-
czeniakażdywmiaręswychsiłbędziebronił.ajeżeliwbadaniupojmowania
PismaKościółniejestżadnympewnymsędzią,ośmielamsiępowiedzieć,
że żadna rzeczpospolita nie została głupiej ustanowiona, (zobacz księga
trzecia,rozdział2i3,podwalina4).Żadnegobowiemniebędziekońcasporów,
żadnej zgodywiernych, żadnej jednościwiary.Po jej usunięciunie tylko
miłośćipokój,lecznawetsamawiaracałkiemjestusuwana,anawetsamo
mianoKościoła.

Że zaś chrystusapostołom otwo rzył umysł, aby ro zu mie li Pi sma (Łk
24,45),tonietylkodlanich,lecznawetowielebardziejuczyniłdlaKościoła.
Skądpojmujemy,żechrystusKościołowiswemuwieczyścieotworzyłksię gę
za pie czę to wa ną (ap5,1).nadtopojmowaniePismaprzekazaliapostołowie
Kościołom.Gdybybowiemnieznaczenie,leczsłowatylkoprzekazali,zaiste
nieopo wia da li by Ewan ge lii wszel kie mu stwo rze niu (Mk16,15),aniniena -
ucza li by wszyst kich na ro dów ... cho wać wszyst ko (Mt28,19-20),cokolwiek
imzostałoprzekazaneprzezchrystusa.Jakiebowiembyłobygłoszenieewan-
geliiijakanaukabyłabybezpojmowania?Mianowiciejakajestdzieci,albo
[720] papug,którebezzrozumieniawydają,alboodbierajądźwięki.lecztra-
dycjiapostolskiejniktniejestpewniejszymświadkiem,niżKościół.Boco
otrzymał,któżjaśniejioczywiściejpoświadczy,niżten,ktootrzymał?zna-
czeniewięcPismaprzezapostołówKościołowiprzekazane,jestwKościele.

PrócztegoKościółjestfi la rem i utwier dze niem praw dy (1Tm3,15), tym-
czasemprawdarzeczywiścieiwłaściwiejestwpojmowaniuPisma,wPiśmie
zaśniewłaściwie,jakowznaku.Jakmoczwprzenośnimówisię,żejestzdro-
wy,chociażzwierzęjesttym,cowłaściwiejestzdrowe.JeżeliwięcKościół
jestutwier dze niem praw dy, zpewnościąmamocneipewnepoznanietych
prawd,którewPiśmieŚwiętymsązawarte.lecznacotrzebawięcej?Jużbo-
wiemczwartapowyższaksięgaudowodniławszelkiewiernezdanieopowa-
dzeKościoła.Wykazanezaśzostałowieluświadectwamiirozumowaniami,
żeKościółwwierzebłądzićniemoże.Tymczasemnicnienależybardziejdo
wiary,niżprawdziwepoznanieiznaczenieBożychwypowiedzi.WKościele
więcprzebywaniezawodnepojmowaniePisma,zktóregomianowiciepojmo-
waniamożemymiećpotwierdzony znakwiary katolickiej, i tym również
znakiemprzeciwnebłędynapiętnować.zaistepierwszegotegoprzykazania
bardzojasnyprzykładjestwrajuziemskim,wutworzeniuadamazmułuzie-
mi,wzbudowaniuewyzżebraadama,wreszciewpokusiewęża(zobacz:
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księgasiódma,rozdział3,wniosek5).orygeniściwszystkotowywracająprze-
nośnymiiobrazowymiwyjaśnieniami.leczponieważKościółwszystkoto
niejakoobrazowo,aleściślepowiedziane,przyjąłdohistorii,słusznieSzósty
Sobórichodrzucił.

Drugiprzykaz:PodnazwąKościółpojmujesięnietylkogromadęwszyst-
kichwiernych,lecztakżepasterzyinauczycieliKościoła,zwłaszczazebra-
nychnasoborze.

Ukazanejestononamwksiędzeczwartej,rozdział4,wniosek4,orazksię-
dzepiątej,rozdział4,wniosek3.Przykazuzaśtegojestwieleprzykładów,lecz
myprzytoczymynieliczne.TymprawemPańskim:To czyń cie na mo ją pa miąt -
kę (Łk22,19),wszyscykapłaniKościołazawszepojmowali,żeprzepisanejest,
byoniczynilitosamo,coiJezuschrystuswtedyczynił,tojestbyskładali
ofiaręeucharystii.Bopotychsłowach,wosobiechrystusawypowiedzianych,
mówią: Wspo mi na jąc więc, [721] my słu dzy Twoi, itd., skła da my two je mu
najwy ższe mu ma je sta to wi z otrzy ma nych od cie bie da rów Ofia rę czy stą, itd.
Wiklificiprzeto,którzypowiedzieli,żeniemaoparciawewangelii,iżchry-
stusMszęzarządził,luteranietakże,anawetowielebardziej,którzyprzeczą,
żewKościeleistniejeofiaraeucharystii,prawnieprzeznasuważanisązabłęd-
nowierców.leczotejsprawie,wtejżesamejksiędzepóźniej.

znowuSobórlaterański,(taksamoSobórefeski),pojął,żeojcieciSyn
prawdziwieiwłaściwiesąjednąrzeczą,ztego:Ja i Oj ciec jed no je ste śmy 
(J10,30).TakwtympotępionyzostałopatJoachim,którynieodnosiłtego
urywkadojednościtejsamejrzeczyinatury,leczdozgodyjednejwoli.zrów-
nymbowiembłędemwyjaśniałtendrugiurywek:A chwa łę, któ rą mi da łeś, 
ja da łem im, aby by li jed no, jak i my jed no je ste śmy (J17,22).PozatymSobór
efeskiztegourywkaPismawziął,żeDuchŚwiętyodSynapochodzi:Z mego
we źmie (J16,14);iztegoteż:Któ re go ja wam po ślę od Oj ca, Ducha praw dy
(J15,26)itd.

SobórwViennewreszcie,przynajmniejjakjamyślę,tożeduszarozumna
jestwprawdziesamoistna,leczzistotyprawdziwieisamaprzezsięstanowi
formęludzkiegociała,miałztegourywka:I tchnął w ob li cze je go dech ży wota:
i stał się czło wiek isto tą ży ją cą (rdz2,7).ztegobowiem,iżpowiedziano,że
Bógtchnąłczłowiekowiduszę,ojcowiewnosili,żeonazzewnątrzprzyszła,
jakpowiewzzewnątrzprzychodzi.awięcduchczłowiekaniejestwyprowadza-
nyzmaterii,aniodniejniezależy,leczistniejezgołasamwsobie.Wtymzaś, że
przeztegoduchastał się czło wiek isto tą ży ją cą, poznalizaiste,żeduszatwo-
rzyciałoprawdziwieżyweidlategojestformąsubstancjalnąludzkiegociała.
Wnioskowalitorównieżztego:Boć prze cież nie Anio łów so bie przy swa ja, ale
na sie nie Abra ha mo we po dej mu je (hbr2,16).Gdybybowiemduchczłowieka
niebyłprawdziwą formąciała i zgołaczęścią ludzkiejnatury, leczbyłby
wcielejakżeglarznastatku,zgodniezezdaniemPlatonaiorygenesa,bez
wątpieniacodostanunaturybyłbyoddzielnąsubstancją,którąmyzwiemy
aniołem.DlategoBógprzyjmującduszęrozumną,przyjąłbynaturęanielską.

[722]Towięciinnetegorodzaju,chociażwPiśmiemniejjasnojestzawar-
te,Kościółjednakswymprawemrozwijaiwiernymdowierzeniawykłada.
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Gdytoczyni,postanowieniejegonietylkoniemożebyćbłędne,leczpowinno
byćtakżestałe,mocne,zatwierdzone,zupełnietak,jakbybyłoszerzejwPi-
śmieŚwiętym.Pasterzewięckościelni,którychogólnierozumiemywgłosie
Kościoła,gdyprzepisująpewneistałepojmowaniePisma,wydająostateczną
postaćprawdykatolickiej,atakżejaknajpewniejszeznamiona,poktórych
osądzanobyprzeciwnebłędnowierstwa.

Trzeciprzykaz:JeśliStolicaapostolskaokreśliłabyjakieśznaczeniePisma,
onorównieżpowinnobyćuważanezaprawdękatolicką.

Tenzaistetrzeciprzykaz,jeślinasmniemanieniemyli,bardzostarannie
wykazaliśmywpowyższejksiędzeszóstej.Wielomabowiemkoniecznymi
uzasadnieniamiprzyznaliśmytam,żeStolicaapostolskawsądziewiarynie
możezbłądzić;wyjaśnianiezaśPism,gdywchodząonenarozprawę,jestsą-
demwiary;awięcwpojmowaniuPismStolicaapostolskaniebłądzi,jeślije
wyjaśniazurzędu.Jeślibowiemwykładaniestałymsądemimocnymposta-
nowieniem,leczjakbymimochodemzwłasnegomniemania,cozresztąwie-
lekroćpowiedzianezostało,niestanowiwogóleniczego,cobyłobypewne
iudowodnione.Dlategogdybywtedyzbłądziła,albomałostosowniePismotłu-
macząc,albowobceznaczenieobracając,tonictemuprzykazaniunieprzeszka-
dza.ononiewszystkieteznaczeniaustala,naktórezPismaŚwiętegopowołali
sięPapieże,przekonującdorzeczy,októrychmówili,leczuczy,żemocno
utrzymywaćnależyte,któreprzezStolicęapostolskąstanowionesąwiernym.
PojakichzaśoznakachpoznajesięmocnesądyStolicyapostolskiejorazSobo-
rów,wyjaśnionezostałowksiędzepiątej,(rozdział5,zagadnienie4).

azpewnością,żetegorodzajusądy,któreobracająsięwokółtłumaczenia
PismaŚwiętego,należąszczególniedoStolicyapostolskiej,bardzojasnodziś
jestokreślonew(cic)Cle men ti nae, (księgapierwsza,tytułpierwszy),roz-
działjedyny:De sum ma Tri ni ta te et fi de Ca tho li ca (a.friedberg2[1955]1133-
1134),żeniemożnawątpić,iżtosamojestzdaniePapieżaiSoboruwVienne.
aco,żePiotrmaklu cze (Mt16,19),byotwierałksięgęzamkniętą?aco,że:
Co kol wiek [723] roz wią że na zie mi, bę dzie roz wią za ne i w nie bio sach (Mt
16,19)?aco,żeodpoczątkupostanowionezostało,byPrzez usta je go po ga -
nie po sły sze li sło wa Ewan ge lii i uwie rzy li (Dz15,7)?aco,żetejopokinawet
Bra my pie kiel ne nie prze mo gą (Mt16,18)?aco,żechrystusprosiłzaniego,
Aby nie usta ła wia ra je go (Łk22,32),bypotwierdzałchwiejnąiwahającąsię
wiarębraci?leczpocojagłupiwbrewstaremuprzysłowiu,robięto,cozro-
bionezostałoibystrymi,drobnymipytankami,jakkolcamikłujęczytelnika,
iwypowiadamjakdopieroporazpierwszypowstające,tocowszóstejksię-
dzebardzogłębokimitkwiąckorzeniami,dotegostopniajestumocnione,
iżżadnąnigdymocązachwianebyćniemoże?

PrzykładtegoprzykazumaszwekstrawagancieBenedyktaXi,którejpo-
czątek:Be ne dic tus Deus in do nis su is,> gdziePapieżogłasza,iżbłędnowier-
camibędąci,którzyzaprzeczyliby,żeduszesprawiedliwychzchwilągdy
wyjdązciałajasnowidząBożąistotę,jeślijednakniemiałyczegoś,cowinno
byćprzedtemkaramiczyśćcowymiodpokutowane.Tozaśbezwątpieniawziął
ztego:To obec ne bo wiem, prę dziut ko prze mi ja ją ce i lek kie utra pie nie na sze,
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spra wu je w nas nad mia rę wiel ki cię żar wie ku istej chwa ły (2Kor4,17).Żeby
zaśktoś,wiedzionykłamliwymbłędem,niemyślał,żetodziałaniewiecznej
chwałynależyodnieść,albodoobecnegoczasużyciaśmiertelnego,albodo
przyszłegoSąduostatecznego,Pawełzarazdodaje:Bo też wie my, że kie dy
przy by tek te go ziem skie go do mu na sze go się roz sy pie, to otrzy ma my zbu do wa -
ny przez Bo ga, nie rę ka mi ro bio ny, wie ku isty dom w nie bie siech (2Kor5,1).
abyznówktośnietłumaczył,żetawiecznachwałainaczejczłowiekowiprzy-
pada,niżprzezjasnewidzenieBożejistoty,zaraztęsprawęotwarciejwykła-
dającdodaje:Wie dząc, że do pó ki je ste śmy w cie le, prze by wa my na ob czyź nie,
da le ko od Pa na. Przez wia rę bo wiem cho dzi my, a nie przez wi dze nie. Ale ma -
my tę od wa gę i tę do brą wo lę, że by ra czej wy pro wa dzić się z cia ła, a za miesz -
kać przy Pa nu (2Kor5,6-8).natenurywekŚwiętyTomaszkładzienacisk
wczwartejksiędzeCon tra gen tes, rozdział91.Gdziechociażprzytaczaiinne
świadectwa Pisma Świętego, lecz wedługmego rozumienia, a co więcej
szczeregoiwnikliwegosądu,żadneinneświadectwonie jestwspanialsze
odtego,bytaprawdawiarymogłabyćstwierdzona,aprzeciwnebłędnowier-
stwoodparte.Wydajemisię,żemyślębardzojasno,jeślisądzę,żePapież
[724] ztychżesłówPawłaówdogmatwiarywydobył.Dobłędnowiercówwięc
będzienależało,naginanietychsłówdojakiegośinnegoiobcegoznaczenia.

czwartyprzykaz:zgodneitożsamepojmowaniePismprzezwszystkich
Świętychjestsamąprawdąwiarykatolickiej.

Tenprzykazwsiódmejksiędze,rozdział3,wniosek5,zostałtakobszernie
iszerokorozwiniętyprzykładamiorazumocnionyrozumowaniamiiświadec-
twami,żeniezdolnyjestemcokolwiekterazdorzucić.

Piątyprzykaz:JeśliogólnyzwyczajKościołazawierazTradycjiapostol-
skiejjakieśwyjaśnieniePisma,należyjeutrzymywaćjakoprawdęwiary.

JakwyraziłstałyzwyczajKościoła,żewtychsłowach:Co kol wiek roz wią -
żesz na zie mi, bę dzie roz wią za ne i w nie bie siech (Mt16,19),Piotrowiinastęp-
com Piotra dana została władza rozwiązywania ślubów i zwalniania od
przysiąg.Ktopodważałby tęwładzęKościoła, tegoprawdziwie iprawnie
osądzasię jakobłędnowiercę.ale i tegorównieżprzykazuniemuszęani
dowodzićuzasadnieniami,aniobjaśniaćprzykładami,dlategożeobusposo-
bamiuprzystępniłemjewksiędzetrzeciej.

Szóstyprzykaz:Jakikolwiekdogmatwiarymiałby:alboKościół,alboSobór
powagąPapieżaumocniony,alboteżsamPapieżwiernymgoprzepisał,albo
zpewnością,jaknajzgodniejijaknajtrwalej,wszyscyŚwięciutrzymywaliby,
tak trzebanammiećzaprawdękatolicką,chociażani jawnie,aniukrycie
wPiśmieŚwiętymsięniezawiera,byśmyzdanieprzeciwneuważalizabłęd-
nowiercze.

Szerzejbowiempouczałemwksiędzetrzeciej,żedogmatywiaryniezsa-
megoPismanależydobywać,leczTradycjiapostolskiej.KtóretozaśsąTra-
dycjeapostołówichrystusa,wyżejniejedenrazzostałowyjaśnione,żenie
innądrogąisposobemmożnazbadać,niżzKościołemjakoprzewodnikiem
inauczycielem.nadtowpowyższychksięgachdośćjakmyślęstaranniezo-
stało też wyłożone, że powaga Kościoła polega nie tylko na wspólnocie
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wszystkichwiernych,lecztakżepostanowieniachSoborów,sądzieStolicy
apostolskiej,zgodzieŚwiętychnauczycieli.Żenaukachrystusazstąpiłado
Kościołaczęściowonapiśmie,częściowoustnie,choćniekiedygdzieindziej,
toobszerniejwtrze- [725] ciejksiędzewykazałem.Bardzoczęstoteżdowo-
dziłem,żenicsamowsobienienależydowiaryKościoła,jaktylkoto,co
otrzymałodobjawiających:chrystusaiapostołów.

Skoro zaś aniKościół, aniSobór, aniStolicaapostolska, aniwszyscy
Święcirazem,niemogąwsądziewiarybłądzić,jakkażdenaswoimmiejscu
zostałowyłożone,zpewnościąjakikolwiekdogmatwiarynamprzekazali,jeśli
niemagowPiśmieŚwiętym,wszedłdoKościołatradycjąchrystusaiapo-
stołów.natymsamymwięcstopniutrzebagomieć,jakbyPismojawniego
przekazywało.opuszczam jużwiele przykładówbardzo znanychbłędno-
wierstw,którymwypalonezostałopiętnotegoprzykazu.Bowksiędzetrze-
ciejprzykładysąniemalniezliczone.

Siódmyprzykaz:GdybyKościół,alboSobór,alboStolicaapostolska,albo
teżŚwięcijednomyślnieijednogłośniejakiśWniosekTeologicznysporządzili,
atakżeprzepisaliwiernym,taprawdatakbędzieuważanazakatolicką,jakby
byłasamawsobieprzezchrystusaobjawiona,aktobysięjejsprzeciwiał,tak
samobędziebłędnowiercą,jakbysprzeciwiałsięPismuŚwiętemuiTradycjom
apostołów.

WnioskiemTeologicznymnazywamtuzaisteściśleten,któryzpodstaw
tejnaukiwywodzisiępewnymimocnymwynikaniem.Przykładytegosąpod
ręką, nawet bardzo liczne. Szósty Sobór Powszechny wywnioskował, że
wchrystusiesądwiewole,atakżedwadziałania,zarównoztego:Wsza kże
nie ja ko ja chcę, ale ja ko ty (Mt26,39),jakztego,żechrystusjestBogiem
idoskonałymczłowiekiem.

SobórlyońskizaGrzegorzaXrównieżtrwałymrozumowaniemTeologicz-
nymudowodnił,żeDuchŚwiętyodojcaiSynaniejakozdwóchzasad,lecz
jakozjednej,niedwomatchnieniami,leczjednympochodzi.ojciecmiano-
wicieiSyn,sązgodniezwiarąjednymBogiem,jednąmocą,jednąmądrością,
krótko:wewszystkimjedno,wczymniezachodziprzeciwstawnośćodnie-
sień;inaczejbowiemniemożebyćzachowanajednośćistotyBożejwdwóch
osobach.Ponieważwięcwtchnieniuniemażadnejróżnicymiędzyojcem
aSynem,wynikastąd,żeojcieciSynniesądwiemazasadamiDuchaŚwię-
tego, lecz jedną, tak jak nie są dwiema zasadami stworzenia, lecz jedną.
Stądpojmujesię,żeobajbardzozbłądzili,mianowicieerazmiambrożyca-
tharinus:tamten,bobyłprzekonany,żewniosektenwogóledowiaryniena-
[726] leży;ten,bochociażwłaściwiejestwnioskiemTeologicznym,zaliczył
godopierwszychpodstaw,czylidoartykułówwiary.

równieżSobórlaterańskizainnocentegoiiirozumowaniemteologicz-
nymprzeciwkoJoachimowistwierdził,żeistotaBożaaniniejestzrodzona,
aninierodzi;trzebamianowiciebyrzeczzrodzonairodzącaróżniłysię;dla-
tegojeżeliistotaBożarodziistotę,onaodniejnietylkomyślowo,lecztakże
rzeczowosięróżni.Takżeojcowiewszyscycodojednegoztejpodstawy:To
jest cia ło mo je (Mt26,26)wywnioskowali,żedokonujesięprzemianachleba
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wciałochrystusa,bezktórejniemoglianipojąćprawdytychsłów,anipozo-
stałych,którewiarakatolickawyznajeoprawdziwymzamknięciuciałachry-
stusapodpostaciąchleba.TakSobórlaterańskizgodądawnychojcówustalił,
żechlebwciało,awinowkrewsięprzeistacza,(takbowiemmówiSobór).
PoustaleniutegoSobórKonstancjańskiustanowił tewnioski:żepoprze-
istoczeniuchlebniepozostaje,orazżeprzypadłości trwająbezpodmiotu.
Wkażdejbowiemzmianieiprzemianieniepozostajekres,odktóregozmia-
naiprzemianabierzepoczątek;dlategojeśliprzezsłowaprzeistoczeniachleb
przechodziwciało,zaistenieontrwa,leczjegoprzypadłościtrwają.

TakżeSynodwalcaladehenares,potwierdzonyprzezSykstusaiVwjego
ekstrawagancie,pewnymuzasadnieniemTeologicznymwywnioskował,że
zowegoświadectwaJanowego:Ja ko mnie po słał Oj ciec, i ja was po sy łam, ...
któ rym od pu ści cie grze chy, są im od pusz czo ne, a któ rym za trzy ma cie, są zatrzy -
ma ne (J20,21.23),wynikanietylkoustanowieniesakramentupokuty,lecz
takżeprzykazaniespowiedzi.comywRe lec tio de Po eni ten tia jaknajjaśniej
wywiedliśmy.Tamwięctrzebaszukaćtegodowodu.Boiinnychdotykamy,
jaktosięmówi,czubkamipalców,któreongiśdługoiszerokoprzerabialiśmy
wcodziennychwykładach.

Ósmyprzykaz:JeżeliTeologowieScholastycznijakiśwniosekmocnyzara-
zemistaływszyscyjednogłośnieustalą,orazstaleiwciążnauczają,żejako
pewnetwierdzenieTeologicznewinienbyćprzezwiernychprzyjęty,mywierni
przyjmiemygozaistejakokatolickąprawdę.

Usta- [727] liliśmyzaśtenprzykaz,jakmyślę,mocnoikonieczniewósmej
księdze,inietylkowedługmegomniemania,leczzgodniezprawdą.alebyć
może,iżzdanieminnychbłądzę,amoimzdaniemtakwłaśniemyślę.Wszyscy
więcScholastycy,codojednego,ufnienauczają,żeduszachrystusowa,zaraz
gdywcielezostałazamknięta,otwarciewidziałaBoga.niedlawszystkich
jestjasne,skądsięotymprzekonali,leczniewątpisię,iżtakjest,tylkoerazm
podajetowwątpliwość.lecznapodstawiejakichrozumowańiświadectw
tenwniosekzostałsporządzony,późniejsięrozwinie.Totylkotwierdzimy,
żewszyscyteologowieSzkołyniemogąbłądzićwokreślaniupewnychitrwa-
łychustaleń,takjakzaisteiwwierze,ponieważichbłądbyłbybłędemKościo-
ła,jakożedorozpatrywaniasprawtegorodzajuKościółniemainnychoczu,
niżoczyteologów,którzygdybybłądzili,powodowaliby,żecałeciałoKościoła
obracałobysięwichbłędzie.

leczjednak,jakpowiedziałem,potym,cowósmejksiędzezostałoroz-
trząśnięte,niepotrzebatrudzićsięwustalaniutejsprawy.leczbyktośnie
zdziwiłsię,dlaczego,skorowszystkimniemalteologomwiadomo,ijasam
częstotwierdziłem,żetegorodzajuwnioski,którezwiaryprzezrozwinięte
wynikaniepochodzą,należąwłaściwiedoteologii,aniedowiary,ateraztak
mieszam,jakbyteologiaiwiarabyłytąsamącnotą.Jeślibowiembłądwnio-
skuteologicznegojestbłędemwiary,jakwrzeczysamejjest,jeślizaprzeczyć
gojestbłędnowierstwem,wynikaztego,żewiaraiteologianależądotejsamej
cnoty,ponieważbłędyimobuprzeciwne,dotyczątejsamejwady.obabowiem
sąbłędnowierstwem.
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leczniebędzietrudnotemu,ktopowyższeprzeczyta,zgładzićizmiażdżyć
tępotwarz.Powiedzieliśmybowiem,żewiara,chociażniebezpośrednio,lecz
jednakobracasięwokółtychwniosków,któreprzezwidoczneikonieczne
wynikanie,zbieranesązartykułówwiary.Dlategokoniecznejest,byniewia-
rapośrednioobracałasięrównieżkołoprzeciwnychwnioskówteologicznych.
aponieważztegorodzajuprzeciwnychbłędównastępujenietylkochoroba,
lecztakżezepsuciewiary,wynikastąd,żesprzecznośćichiwiary,jestwpraw-
dziepośredniainastępcza,leczprawdziwainaturalna.DlategoKościół,cho-
ciażpojmuje,żetegorodzajuwnioskizależąnieodsamejwiary,lecztakżeod
podstawprzyrodzonych,ponieważjednaknie[728] sądzi,żeczłowiekrozum-
nyzaprzeczatego,codlarozumujestprzejrzysteijawne,tegoktoichzaprze-
cza, osądza jako błędnowiercę. Przyjmuje bowiem i z jak największego
powoduprzyjmuje,żeonniekulejewrozumienaturalnym,leczwwierze.

ajednakjeśliktoś,albonieznaskądinądprzejrzystegonastępstwarzeczy,
alboteżprzyrodzonejpodstawy,którąbierzesięzartykułemwiary,bywy-
snućwniosekteologiczny,napewnoniejestbłędnowiercą.Jakgdynieuczo-
nyczłowiekuważałby,żewyrażenietojestbłędne: Ka żdy czło wiek jest zdol ny
do śmie chu. Stądchoćbywierzył,żechrystusjestczłowiekiem,nieuważał-
by,żedlategomożesięonśmiać.Tenzaisteniebyłbyściśleniewierny,lecz
głupi,ponieważwistociesprzeciwiłbysięnieświatłunadprzyrodzonemu,lecz
przyrodzonemu.aleponieważgłupotategorodzaju,chociażprzypadłościowo
iniewprost,jednakwwynikupsujeiprzekręcasądwiary,prawniewKościele
niejestuważanazagłupotę,leczzawystępek.

Teotóżprzykazyzdająmisięnajwyższeinajlepsze,wktórychukazująsię
jakbywyróżniającesięznamionazarównoprawdkatolickich,jakprzeciwnych
błędnowierstw.Jeżelizaśktośwydapewniejszeilepsze,będęmiałdlaniego
wielkąwdzięczność.chociażbędąmożetacy,którzyzaistezganiąwogóle
wszystkoto,cowbrewswojemuprzekonaniuwmoichksięgachspostrzegą,
awkażdymzosobna,jeślizobaczącoś,wczymalboodpowszechnegozda-
nia,alboodwzorułagodnościiłaskawościodchodzę.Boisądyprzykazów
trzeciegoorazostatniegowydadząsięmożekomuśostreisurowe.leczchciał-
bym,byonnajpierwzbadałterozumowania,którymiwszóstejiósmejksię-
dzeposłużyliśmysię,abytedwaprzykazyutwierdzić,a takżeskromność
iumiarkowanie,którymiostrośćtegonaszegosądunawetpobłażliwiezmięk-
czyliśmy,jeślinaszdanieniemyli.następniejeślichcebyćtakłagodnywobec
lekkomyślnegozuchwalstwategowieku,żesurowszesprostowanienaukimu
sięniepodoba,błagam,niechbaczy,gdyduchasędziówkościelnychodsuro-
wościiporywczościprzeprowadzadołagodnościipobłażliwości,bysąduKo-
ściołanietylkonierozluźnił,lecznierozwinąłażdoprzedsionkabezczelnej,
astądniedozniesienia,swobody.Przyznaję,żeokrutnejestto:[729] Oce na
drę czy go łę bie, leczrównieżswawolneto:Da je ła skę kru kom; czyzaśwtym
czasieiwiekubardziejzgubnie,niełatwobympowiedział.

leczponieważwwielumiejscachjaknajkrócejdrasnąłemidotknąłem,że
błędytych,którzyonauceKościołaniezbytpoprawniemyśleli,niewszystkie
sątegosamegostopnia,otychtakżestopniachbłędówtrochęniechbędzie
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powiedziane.Dowiedzieliśmysiębowiem,zwłaszczazSoboruwKonstancji,
żejednezdaniasąbłędnowiercze,innebłędne,innebłędnowierstwempach-
nące,innelekkomyślne,innegorszące,innepobożneuszyobrażające.

RozdziałVIII,

oróżnychstopniachbłędów,
anajpierwobłędnowierstwieibłędnowierczymzdaniu.

zanimzaśrodzajeiznamionategorodzajuzdańokreślę,trzebarozwinąć
to,czyonewszystkiedostanowieniabłędnowierstwasąkonieczne.Sąbo-

wiemwybitnipisarze,którzymyślą,żebłędnowierstwemjestkażdezdanie,
któresprzeciwiasięprawdziewiary,chociażbronionejestprzeznieświado-
mego,bezżadnegouporu;awżadensposóbniepojmujesiębłędnowiercy,
jaktylkogdyjestuparty.Tegozaśpogląduswegousiłująprzytoczyćwiele
powodów.

Pierwszy,żegdybyniebyłotak,jakieśzdanieprzezjednegobyłobyuznane
zabłędnowierstwo,przezdrugiegobyniebyło.Jakgdybyuczonyczłowiek,
wiedząc, żew Piśmie Świętym zawiera się przeciwieństwo, twierdził, iż
MojżeszniebyłŻydem,leczegipcjaninem,wtedyniemożnawątpić,żeto
zdaniejestbłędnowiercze.leczjeślitosamonieświadomieprzezjakiegoś
nieuczonegowieśniakazostałobywypowiedziane,błędnowierczebyniebyło.
itakbyłoby,żezdaniezależyodtwierdzącego,co,jakmówią,jakjestbłędne,
jasnejestnawetśredniowyuczonemu.Jeżelibowiemzdaniejestbłędne,przez
kogokolwiekwypowiadanebędziebłędne,awięcjeżelizdaniejestbłędnowier-
cze,przezkogokolwiekbędziewypowiadane,zawszebędziebłędnowiercze.

Podajądrugipowód,żenieodtwierdzącegozależy,bykatolickaprawda,
byłakatolicka.czybowiemŻyd,czypoganin,czychrześcijanin,twierdzi,że
BógjestjedenwTrójcy,twierdzenietozpewnościąjestkatolickie;więciprze-
ciwnybłądnie tym,przezkogo jestwypowiadany,zdobywasobienazwę
iistotębłędnowierstwa,leczbezwzględ- [730] niesamprzezsiębłędnowier-
czyjest,ponieważbezwzględnieisamprzezsięwalczyzprawdąkatolicką.

Pozostałychpowodówalbojanierozumiem,albozpewnościąuważamza
niegodne,bybyłyprzeznasprzytaczane.Mocniejszywydajesięten,któryoni
opuszczają,żeteologowiepytani,czyjakieśzdaniejestbłędnowiercze,czy
nie,odpowiadająwprost,albożejest,albożeniejest,bezwzględunatego,
ktopowiedział.nowościązaśitoniesłychanąbyłoby,gdybyteologowienie
chcielioceniaćzdań,októrychznamionasąpytani,jeślinajpierwniebędąim
wiadome:zdolności,stan,wiedzaiwinatwierdzących.

ztegownioskują,żekażdezdanie,któreterazjestbłędnowiercze,zawsze
błędnowierczebyło,iKościółswoimokreśleniemnieczynibłędnowierczego
zniebłędnowierczego,leczwyjawiato,czymwrzeczysamejbyło,jednaknie-
znaneiukryte.Tenpoglądutrzymywałockham(pierwszaczęśćDia lo gi, księ-
gadruga,rozdział11)orazKardynałTorquemada(księgaczwarta,częśćdruga,
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rozdział3)ihadrian(księgaczwartaSen ten tiae, zagadnienie1:De con fes sio -
ne) ialfonscastrozamorensis(księgapierwsza:De iu sta ha ere ti co rum pu ni -
tio ne, rozdział1).

leczinnipisarze,niegorsi(przynajmniejmoimzdaniem,bowieluwierzy,
iżlepsi),daleceinaczejodnichmyślą,wśródktórychjestKajetan(doii-ii,
zagadnienie1,artykuł1),takżeŚwiętyTomasz(Prio ris ad Co rin thios, roz-
dział2,czytanie4).Przytaczajązaśnapotwierdzenietegozdaniawieleuza-
sadnień.

Pierwszejest,żeSobórKonstancjańskiwyróżniazdaniabłędnowiercze,
błędne,pachnącebłędnowierstwem,któretorzeczytrudnozgołaoddzielamy,
jeślikażdybłądwdziedziniewiaryjestbłędnowierstwem,nawetzanimzosta-
nieokreślonyprzezKościół.

następnie(cic,De cre tum, częśćdruga,causa24,zagadnienie1:Qu od
autem, rozdział 1:Acha tius, oraz zagadnienie 3, rozdział 37:No tan dum; 
a.friedberg1 [1955]966,1000)mówi się, żeniektórebłędnowierstwasą
nowe,niemożnawięcbezwzględnie,bezżadnegoodniesieniadotwierdzą-
cegomówićobłędnowierstwie.

Prócztegodocechybłędnowiercy,przezktórąjestbłędnowiercą,wymaga
sięuporu.(Wtensamsposóbmówihieronim:In ter tium ca put Epi sto lae ad
Ti tum). Takjakwieczerzaniepojmujemytylkowieczorem,bywieczerzapoj-
mowanabyłatylkojakowieczorna.izpewnościąjakodbłyskuzwiesiębłysz-
czący,takodbłędnowierstwazwiesiębłędnowierca,dlategoktopotwierdza
błędnowierstwojestbłędnowiercą,jaktenktomabłyskjestbłyszczący.cóż
bowiemniedorzeczniejmożnapowiedzieć,niż żeprawdziwynierząd jest
wtym,ktonierządnikiemniejest?Prawdziweiwłaściwezabójstwowtym,
[731] ktoniejestzabójcą?niedorzecznewięcjestteż,byprawdziwieiwła-
ściwiebłędnowierstwobyłowtym,ktobłędnowiercąniejest.nadtobłędno-
wierstwojestwadąnietylkoumysłu,lecztakżewoli,jestmianowiciewystęp-
kiem,któregoniemożnapojąć,jaktylkozezgodąwoli:gdziewięcniema
żadnegowystępku,czyżadnegooporusercaprzeciwkowierze,tamzaistenie
mażadnegobłędnowierstwa.

Dodaj,żeaktwiarykatolickiejjesttylkowtedy,gdyzgadzamysięnazda-
niekatolickieokreśloneprzezKościół;jakdługobowiemrzeczjestwątpliwa,
aKościółnieokreśliłjednejzdwustronsporu,zgodaaninajeden,aninadrugi
pogląd,niejestsądemwiarykatolickiej.ztegopojmujesię,żeniemabłęd-
nowierstwa,chybażektośopierasięprawdziekatolickiej,którąKościółzpew-
nościąprzepisał.Dodajteż,żekatolickąnazywaćprawdę,którejaniKościół
dowierzenianieprzedłożył,aniwierni,wiarąwlanąniewierzą,wydajesię
obcenawetnazwieprawdykatolickiej.apoglądu,któryzapierasię,żeosoby
Bożeróżniąsięodniesieniami,zanimtoprzezKościółzostałookreślone,nikt
nieodważałsięnazywaćbłędnowierstwem,aniprawdąkatolickąpoglądu,
którybroniłzdaniaprzeciwnego.

Jazawszemiałemzamiar,albocałkowicieunikaćsporówonazwy,albo
krótkojewykładać.Dlategojeślimówimyściśleobłędnowierstwie,niewątpię,
żebardziejprzyjęteiczęstezdaniejestzarazemprawdziwsze:mianowicie,
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żeniecoinnegowymaganejestdozrobieniabłędnowiercą,niżto,costanowi
błędnowierstwo;winabowiembłędnowierstwajestwjakimśczłowiekuidaje
nazwętemu,októrymwiadomo,żewnimjest.Komuwięcprawdziwieipraw-
niemożnawypalićpiętnobłędnowierstwa,tenprawdziwieiprawniebędzie
błędnowiercą;czegoniektórezprzedstawionychuzasadnieńwyraźniedo-
wodzą.

leczjakmoczniewłaściwienazywanyjestzdrowy,ponieważjestoznaką
zdrowia,chociażniekiedyjestzwodniczy,takzdaniewsłowie,albonapiśmie,
zwiesiębłędnowiercze,ponieważzwykłobyćoznakąbłędnowierstwa,cho-
ciażnarazietenktomówiusprawiedliwionyjestzbłędnowierstwa,ponieważ
byłnieświadomy.Wtymznaczeniuprawdziwejestzdanietych,którzymyślą,
żejakieśzdaniejestbłędnowierczenawetwtedy,gdyten,którytwierdzi,błęd-
nowiercąniejest.alboteżmówiąobłędnowierstwiezrodzajuiprzedmiotu.
[732] JakgdyktośowopierwszewspółżycieJakubazliąnazwałbynierząd-
nym,niedlatego,żewrzeczysamejnierządembyło,leczponieważzrodzaju
inaturyjesttakie,chociażzaistniałaniewiedza.aleteologowieSzkoły,którzy
ściśletrzymająsięznaczeniawyrazów,aniwspółżyciaJakubazliąnienazy-
wająnierządem,anizabraniacudzejrzeczykradzieżą,anizabiciaczłowieka
zabójstwem,jaktylkogdycudzarzeczźle,przezniesprawiedliwośćjestprzy-
właszczona,aczłowiekniegodziwiewbrewprawujestzabijany.niechwięc
pozostanieibędziestałe,jeśliidziemyzaprawdziwymiścisłymsłowazna-
czeniem,żeniemabłędnowierstwa,zktórymniełączysięupórorazwszyst-
kozgoła,bezczegowystępekbłędnowierstwaprawdziwieiwłaściwienie
istnieje.ijeżelidowiarynależyzistotyto,coprzezBogazostałoKościołowi
objawione,chociażmymożewnieznajomościtegosięobracamy,niezaraz
błędyprzeciwneosądzimyjakobłędnowierstwo.Bojeślijakaśbarwajestprze-
ciwnabieli,niezarazjestczarna,jeślicośsprzeciwiasięhojności,niezaraz
nosinazwęskąpstwa.Takwięcmożebyć,cotrochędalejudowodnimy,by
takżeuchrześcijaninabył jakiśbłądwpewiensposóbprzeciwnywierze,
aleniebyłbybłędnowierstwem,największąwadąwśródtych,któresprzeci-
wiająsięwierze.Wjakibowiemsposób,(botenprzykładrazporazmusibyć
przytaczany),barwiebiałejprzeciwnesą:żółta,błękitnaiszara,jednakniedo-
skonale,takteżsąjakieśbłędychrześcijan,któregdysązaczątkoweibezpo-
staciowe,niedotykająrodzajubłędnowierstwa,choćdoniegosamegojak
najbliżejpodchodzą.

Ponieważzaśbłędnowierstwozwiarąnietylkowalczy,lecznawetjaknaj-
bardziejijaknajwięcejwalczy,wynikastąd,żebłądwtedyjestwłaściwym
błędnowierstwem,gdywierzeniematerialnieleczformalniesięsprzeciwia,
(podobamisiębowiemwtymmiejscuużyćsłówSzkoły,leczzbadamijeśli
będęmógł,powiemlepiej).Jeżelijakiświernywtym,codowiarynależy,błą-
dziopacznieprzezniewiedzęigrzesznienieznajakiejśjednejkatolickiejpraw-
dy,według prawa dialektyków sprzeciwia siewprawdziewierze, a także
wedługnormyobyczajówwinienjestgrzechuciężkiego,leczjeśli,jaksię
tomówi,ży wy i wi dzą cy, niezginie,toznaczyjeśliświadomieidobrowolnie
nieodłączysięodkatolickiegodogmatu,niepopełniaodszczepieństwaani
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błędnowierstwa.Jeszczebowiemwprostibezwzględnieniewalczyzformą
wiary,jeślimowajestowalceobyczajowej.[733] Boowalcedialektycznej
terazniemówimy.

Tegorodzajubłędysąbowiemjakimiśwyobrażeniamiipoczątkamibłęd-
nowierczejnieprawości,doktórejrodzajusprowadzająsięniewprost,jak
niedoskonałedodoskonałego,jakludzkizarodekjestzaistejakimśnieuposta-
ciowanymizaczętymczłowiekiem,niejestczłowiekiemwprost,leczotyle
oile.awięcjeślijakiśbłądprzeciwnywierzeprzezniewiedzę,albonaganne
zaniedbaniewślizgnąłsięwiernemu,niezarazzostanienazwanybłędnowier-
stwem,którejestjakimśnajwyższymrodzajemniewiaryibłędemprzeciw-
nymwierzekatolickiejniejakkolwiek,leczdoskonaleiformalniebezwzględ-
nie.Tazaśbezwzględnaiformalnasprzeczność,ponieważjesttakżeobycza-
jowa,nietylkodialektyczna,zprzedmiotuirodzajuosobnoniejestbrana,jeśli
niematakżewzględunapodmiotiwolęludzką.Któżbowiemniewie,że
czynymoralneotrzymująróżnenazwyirodzaje,znierównegoludzi:poło-
żenia,stanu,zamysłu,rozmaitościwiedzy?Tenwięcbłąd:chrystusniejest
prawdziwymBogiem,chociażwkażdymczłowieku,wszelkiegostanu,sprze-
ciwiasięwierze,uŻydajednakjestniewiarąŻydowską,upoganinapogań-
ską,uchrześcijaninabłędnowierczą,chybażeażtakdaleceniejesteśmybiegli
wmowie,iżwinętegorodzajubłęduupoganinanazwiemybłędnowierstwem.
Unaswięc,którzywieleiróżnychrodzajówniewiarywydzielamyzrozmaitej
religiiiwyznanialudzi,nicniestoinaprzeszkodzie,bytakierodzajerzeczy
iwyrazówzależałyodmówiących.

Wyłożywszytesprawy,myślężełatwopojmujesię,iżwzłysposóbokreśla
siębłędnowierstwo,żejestbłędemprzeciwnymprawdziekatolickiej,miano-
wicieponieważtookreślenieodnosisiędowszystkichrazembłędów:Sarace-
nów,pogan,błędnowierców.lecztozaisteprawdziwiejasnozostałopowie-
dziane:Błędnowierstwojesttego,ktowyznałwiarę,upartybłądjawnieprze-
ciwnytejprawdzie,którajestnapewnokatolicka.

RozdziałIX,

Pewneuzasadnieniaprzeciwkookreśleniubłędnowierstwa

ajednak,bytookreśleniestałosięjaśniejsze,pewnymiuzasadnieniami
musibyćzbadane.najpierw,chrześcijańska[734] naukaiobyczajejest

błędnowierstwem,jakpiszefilonwksiążce:De vi ta the ore ti ca sup pli cum 
(ueuzebiusza:Hi sto ria ec c le sia sti ca, księgadruga,rozdział17),aleniejest
błędem,leczraczejsamąkatolickąprawdą,itd.następnie,odstępcaodwiary
ireligiichrześcijańskiejotwarciesprzeciwiasięprawdziekatolickiej,którą
razwyznał,jednakniejestbłędnowiercą.Pozatym:Ze słów nie po rząd nie
wypo wie dzia nych, jak powiada hieronim, po pa da się w błęd no wier stwo, 
awięcbezbłęduiuporuspotykasiętenwystępek.Prócztego:Wątpiący w wie-
rze jest nie wie rzą cym (De ha ere ti cis, rozdział1):jeżeliwięcbyłprzedtem
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chrześcijaninem,ztegorodzajuwątpieniastajesiębłędnowiercą.niczegobo-
wiemniemawrodzaju,coniebyłobyobecnewjakimśgatunku,należącym
dotegorodzaju.Jeżelizaśtowahaniejestbłędnowierstwem,atenktowaha
się,wisizawieszonyiniepewnyduchainażadnąrzeczzgołasięniezgadza,
dziejesię,żebłędnowierstwozachodziniekiedybezbłędu.Bosprzeciwiający
sięprawdziebłądzgodęma.

DotegoŚwiętyTomasz(Sum ma the olo gi ca, częśćpierwsza,zagadnienie
32,artykuł4)naucza,żeprzy pusz cze nie błę du wtym,cozostałonampodsta-
wowozwiaryprzekazane,samoprzezsięwprowadzabłędnowierstwo,zwłasz-
czajeślidołączasięupór.Więcbłędnowierstwomożebyćbezuporu.Potwier-
dzatozwyczajKościoła,któryzajedenczynuwielbieniabożkówlubobrze-
zaniachłopcaosądzaczłowiekajakobłędnowiercę,anieosądzałby,gdybydo
błędnowierstwawymagany był upór i owonadmierne trwaniewbłędzie.
Dodaj,żenie do wiar stwo i za twar dzia łość ser ca niemożeistniećbezuporu,
awięcjedenastuuczniów,którymPanwymawiałnie do wiar stwo i za twar dzia -
łość ser ca (Mk16,14),mieliwbłędzieupór.alebłądoartykulezmartwych-
wstania, które Pan sam wyraźnie przepowiedział, jest wierze katolickiej
otwarcieprzeciwny,dlategojeśliokreślenietojestprawdziweidoskonałe,
uczniowiepopadliwwystępekbłędnowierstwa.Jeślitojestzbytniedorzeczne,
powiedzmyraczej,żewtymokreśleniuczegośjestzadużo,atakżebrakuje.

Tezaśuzasadnieniazałatwimyniewielu,jaktylkomożebyć,słowy.Wtym
bowiemmiejscuniepodejmujemynaukiobłędnowierstwie,którawżaden
innysposób,jaktylkobardzodługąmową,wykonanabyćmoże,leczchcemy
rozwinąćjakbymimochodem,krótkoistreszczając,czymwłaściwiejestbłęd-
nowierstwo,skądwidać,jakibłądjestbłędnowierczyijakiezdaniebłędno-
wiercze, którew słowie lub na piśmie, że błędu heretyckiego [735] jest
znakiem,każdyuczonyczłowiekmusiwiedzieć.

(Na pierw sze uza sad nie nie). najpierwwięc:he re zja, po Grec ku na zy wa na
jest od wy bo ru, jakmówi(cic,De cre tum, częśćdruga,causa24,zagadnie-
nie3,rozdział27:Ha ere sis;a.friedberg1[1955]997-998),hieronim(In 5
ca put Epi sto lae ad Ga la tas orazIn ca put 3 Epi sto lae ad Ti tum), izydor(księ-
gaósmaEty mo lo giae, rozdział3),ŚwiętyTomasz:(Sum ma the olo gi ca, ii-ii,
zagadnienie11,artykuł1oraz:In 3 ca put Epi sto lae ad Ti tum). Greckizaśten
wyraztłumaczŁacińskinowegoPrzymierzaczasemzachowuje(1Kor11,19),
aczasemprzekładanasek tę (Ga5,20),gdziewuczyn kach cia ła Wulgata ma
sek ty, Grecymająhe re zje, awDziejachapostolskich(28,22),gdzieŻydzi
mówiądoPawła:Bo wia do mo nam o tej sek cie, że się jej wszę dzie sprze ci -
wiają, Łukasznapisałhe re zji. Przetosektaiherezjasątąsamąrzeczą,leczjak
sektaodsec tan do, takherezjaodwy bie ra nia sięnazywa:αποτουαιρεομαι,
cooznaczawy bie ram (izydor,księgaósmaEty mo lo giae, Tomasz:Sum ma
theolo gi ca ii-ii,zagadnienie11,artykuł1,natrzecizarzut).

następnieitonależyzauważyć,żenazwaherezjiudawnychGreckichoraz
Łacińskichpisarzyjestogólnaioznaczawszelkąsektę,jakPlatońską,Stoicką,
Perypatetyczną.a chrześcijańscy pisarze krótkim słowem he re zja nazy-
wająsektęipodział,przezktóryktośoddzielasięodwspólnejwiaryKościoła
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iwybierającprywatnypogląd,odchodziodnaukikatolickiej.Pozatymito
jednaknależywspomnieć,chociażjestpodrękąiutartemowąwielu,żenauki
ewangelicznejnienależyściślezwaćaniherezją,anisektą.zarównodlatego,
żenieidziemyzaniąznaszegowyboru,niejestbowiemnaszympomysłem
aniwynalazkiem,leczmamyjązBoskiegoprzekazu,bynamniebyłdany
wybórtaklubinaczejmniemać,leczbyśmypostępowalizaBogiemgdzietylko
pociągaiodciąga.Jakteżponieważnaukaewangeliibyłazawszekatolicka
ipowszechna,wszystkichjednakowodotyczyła,iwszyscyjąwkażdymczasie
utrzymywali,którzyprawidłowooBoguiprawdziemyśleli.

Skorowięcherezjaisektaoznaczająjakąśprywatnąnaukę,którąkażdy
sobiewedługswegouznaniawybieraizaniąidzie,zaistenaukakatolicka
wszystkimcodojednegoludziomprzezBogaprzekazana,niepowinnabyć
nazywanaaniherezją,anisektą,chociażpoglądyfilozofównazywanesąhere-
zjami.Pisarzamisą:hieronim(In 4 ca put Epi sto le ad Ti tum), izydor(ósma
księgaEty mo lo giae, rozdział3),Teofilakt(In 2 ca put Epi sto lae ad Co los sen -
ses), Tertulian(wksiędzeDe pra escrip tio ni bus ha ere ti co rum). Żewięcfilon
naszą [736] religię nazywa herezją, jednak nie w złym znaczeniu, robi
zwyczajemtegowieku:takbowiemzazwyczajprzezludzibyłanazywana.

(Na dru gie uza sad nie nie). ajednakczyodstępstwojestherezją,spórbar-
dzouczonychtoczysięzwielkąniezgodą.Sylwester(wsłowieHa ere sis, 1,
zagadnienie2) twierdzi,żeodstępcaniejestściśleheretykiem;leczosłowie
Apo sta ta, §1i2,jaksięzdajesamzesobąwalczy.Kajetan(ii-ii,zagadnienie
11,artykuł1)uczy,żeodstępcysąprawdziwieheretykami,bochociażnie
wierzą w chrystusa, jak mówi, czynem dokonanym, wyznają go jednak
charakteremchrześcijańskim;popadająprzetowherezję,gdyodpadająod
wiarykatolickiej,którąwyznaniemutrzymywali.leczwSum ma, wsłowie
Apo sta ta, zdajesięmyślećodwrotnie,mówiąc:Od stęp stwo gor sze jest od here -
zji, ja ko że wy stę pu jąc usu wa cał ko wi cie sa mą wia rę. KardynałTorquemada
(wksiędzeczwartej,część2,rozdział13)otwarciestwierdza,żeodstępcanie
jestheretykiem.TakiesamojestzdanieŚwiętegoTomasza(ii-ii,zagadnienie
11,artykuł1orazzagadnienie12,artykuł1,natrzecizarzut),gdziewyraźnie
mówi,żeod stęp stwo nie wno si ja kiejś okre ślo nej po sta ci nie wia ry, lecz otrzy -
mu je po stać od kre su, do któ re go od stę pu ją cy od wia ry zmie rza.

azpewnościązwyczajemisposobemmówieniaŚwiętych,tylkotenjest
heretykiem,ktopowyznaniuchrześcijańskiejwiary,podimieniemchrześci-
jańskimprzeciwstawiasięnaucechrystusa,jakmówiaugustyn(De Ci vi ta te
Dei, księga18,rozdział51),awksiędze16,rozdział2,przekazuje,żecham,
średnisynnoego,aniwpierwocinachizraelitów,aniwpełniludów,jakbyod
obusięoddzielającimiędzyobomapozostając,niebyłtypemheretyków.
iorygenes(In ter tium ca put Epi sto lae ad Ti tum) rzecze:He re ty kiem jest ten,
kto wy zna je, że wie rzy w Chry stu sa, lecz co in ne go wie rzy o praw dzie wia ry
Chrze ści jań skiej, niż ma tra dy cja okre śle nia ko ściel ne go. ibyśmyomawiając
słowakażdegozosobnaniestalisięrozwlekliiuciążliwi:ambroży(In 3 ca -
put Epi sto lae ad Ti tum), Grzegorz(piątaksięga Mo ra lia, rozdział11),Beda
(In Lu cae ca put 17) myślą tosamozeŚwiętymTomaszemiaugustynem,
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iniktzestarożytnychwbardzodługichrozprawachprzeciwJulianowi,nie
nazwałgoheretykiem,leczodstępcą.

leczzaisterozumowanieŚwiętegoTomaszaniejestzłe:tenbowiem,kto
odrzucacałąnaukęchrystusa,niewydajesięniczegowybierać,leczcałkowi-
cieodwiaryodchodzić.równieżodstępstwownosijakiśruchodstępującego
odwiary,[737] ruchzaśniemagatunkuzkresuodktórego,leczzkresudo
którego.GdywięcodstępcaprzystępujedozabobonuibłęduŻydów,winien
jestniewiaryŻydowskiej,gdyzaśdopogaństwa,zaciągawinęniewiarypogań-
skiej. Skąd wynikałoby, że odstępstwo, jeśli jest herezją, mieściłoby się
wdwóchgatunkachtegosamegobliższegorodzaju.PoprawniejwięcŚwięty
Tomaszfilozofuje,gdypowiada,żeodstępstwoniemaokreślonegogatunku
niewiary,leczograniczasięisprowadzadotego,doktóregoodstępcaprzystą-
pił.odstępstwobowiemztego,żeodstąpiłodwiarychrześcijańskiejniema
gatunku,leczjakąśokolicznośćobciążającą,zgodnieztym:Le piej by im było
nie po znać dro gi spra wie dli wo ści, niż po znaw szy, od wró cić się zno wu (2P
2,21).Tymbardziejdziwięsiętym,którzyzmieniająsłowairozumowania
ŚwiętegoTomaszanaodwrotneznaczenie.

leczzobaczmyichuzasadnienia.Jednojest,żeczłowiekheretyckiprzez
mnożenieherezji,przestałbybyćheretykiem.Gdybybowiemcodzieńwinną
iinnąpopadałherezję,ażbyzupełnieopuściłkatolickąwiarę,jużbyprzez
mnożenieherezji,utraciwszypoprzedniąnazwę,stałsięodstępcą.Drugimuza-
sadnieniemjest,żekarypostanowionewprawieprzeciwkoheretykom,obej-
mujątakżeodstępców,ategobyniebyło,gdybyoniniebyliheretykami,
ponieważniemażadnegoprawakanonicznego,któreskazywałobytegoro-
dzajuodstępców,jeśliniezawierająsięwheretykach.ostatnieuzasadnienie
jestowielepoważniejszeodpozostałych,żeBonifacyViiiokreśliłwtesłowa,
iżodstępcysąheretykami:Prze ciw ko Chrze ści ja nom, któ rzy prze szli by do
obrzę du Ży dów, trze ba bę dzie po stę po wać tak jak prze ciw ko he re ty kom, (cic,
Li ber se xtus, księgapiąta, tytuł2:De ha ere ti cis, rozdział13:Con tra; a.fried-
berg2[1955]1075).

leczpierwszeuzasadnienienietrudno jestudaremnić.choćbybowiem
herezjemnożyłysię,jeżelitenczłowiekogólniechrystusawyznaje,ipodimie-
niemchrześcijaninazwalczajegowiarę,zawszebędzieheretykiem,niebę-
dzieodstępcą.alegdytylkoiimięchrystusaicałąwogólereligiępostano-
wiłbyopuścić,stajesięodstępcąitracinazwęheretyka,nieprzeznowąhere-
zjędodanądopoprzednich,leczprzeznoweodstępstwo,któreniejestherezją,
leczczymświększymodherezji.Któżzaśwątpi,żemniejszeprzezwiększe
[738] jestniweczoneipozmianienazwwcześniejszeprzechodziwpóźniejsze?
Skłonnościzmieniająsięwsprawnośćinazwaskłonnościustępuje.Wiedza
ziemskiegopielgrzymaobracasięwwiedzębłogosławionego,atawcześniej-
szawiedzaiwiaraoraznazwawiaryginie.niepowściągliwypoczęstopowta-
rzanychniepowściągliwościachstajesięnieczysty,tadawnanazwazanika,
albozpewnościąprzemieniasięwinną,cięższą.

Dlategonienależysiędziwić,jeślitwierdzimy,żeheretykprzezodstęp-
stwo,którejestnowymwystępkiem,różnymodherezjiiowielecięższym,
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tracidawnąnazwęizyskujenową,zwłaszczagdyheretykudawnychświę-
tych nie jest tym otwartym wrogiem, lecz fałszywym prorokiem, Któ ry
przycho dzi w odzie niu owczym (Mt7,15), równieżtrędowatym,którygdydo
uczciwychdomieszaprzewrotne,zdrowąbarwęskrapiaplamami,magfara-
ona,którypozorującsobąprawdę,sprzeciwiasięprawdzie,wreszcie:Źró dła
(2P2,17)oraz:Ob ło ki bez wod ne.. Drze wa je sien ne, ... Gwiaz dy zbłą ka ne (Jud
12-13).Wszystkieteowocewody,zakrywająwidokświatła.Skorowięcnazwa
heretykwspółoznaczajakieśogólnewyznaniechrystusa,dorzeczyjest,że
gdybrakwspółoznaczania,brakrównieżwyrazuheretyk.Takjakjeśliktoś
wieczerzęprzełożyłbynanastępnydzień,zróżnymijaktonajbardziejmożli-
wepucharamiorazprzemówieniem,wieczerzawtymzmienionymczasierów-
nieżsięzmieniwśniadanie,lubteżobiad,aniezachowanazwypoprzedniej.

Drugiezaśuzasadnienietaksięodpiera:niemawątpliwości,żeodstępcy
popadająwkaryheretyków.TocoodpoczątkuKościołazawszebyłozacho-
wywane,jakzdziełcyprianabodajnajbardziejwynika.Wieluzaśmylisię
wtejsprawie,żesądzą,iżwszystkichprawKościołatrzebaszukaćwzwojach
praw,wktórychrajmund,alboGracjan,alboktokolwiekinnyzgromadził
bardzolicznedekrety.StądbowiemnaszKajetanprzykazanieczterdziesto-
dniowegopostu,ponieważniewidaćgowobiegowychdekretachpapieskich,
ztrudemmógłustalić,itymsamymmozołemzostałniemalwyczerpany,gdy
szukałprawa,którymduchowni,ślubującyżyciemnisze,bylibyzobowiązani
doodmawianiaprzepisanychmodlitwBożych.Wielejest,wierzmi,kościel-
nychpraw,[739] którymsłużyniepismo,leczzwyczaj.iniewszystkiepisma
prawneSoboróworazPapieżyzawierautartyzwój.Karywięcodstępców
przedBonifacymViiizwyczajKościołaprzepisywał.leczponieważktoś
wątpił,Papieżrozstrzygnąłjegowątpliwośćwtymkanonie,określając,żenie
inaczejprzeciwodstępcom,niżprzeciwheretykom,należypostępować.lecz
zesłówiokreśleniaPapieżaniewynika,żeodstępcysąheretykami.Boten
zwrot:niż, niesieczasempodobieństworzeczy,niezawszeprawdę.Przykła-
dówtegonietrzebaobecnieprzytaczać,ponieważwPiśmieŚwiętymipi-
smachświeckichspotykasiębardzowiele.leczotymuzasadnieniu,ponieważ
zawieratakżespóronazwę,ażzadużozostałopowiedziane.

(Na trze cie uza sad nie nie). Tozaśświadectwo,któregopodimieniemhie-
ronimateologowieSzkołyatakżeprawnicyużywają,niejesthieronima,lecz
przyjęteprzezMistrzaSentencjipotemprzyjęliŚwiętyTomasz,akolejnoinni,
jakzwykle.leczjeśliówlisthieronimadoDamazegoowyrażeniuTrzy hi -
po sta zy dokładniejsięczyta,Świętyhieronimraczejjesttegozdania,żehe-
rezjęnależyoceniaćzeznaczenia,aniezesłów.cóżtobowieminnegoznaczy,
gdymówitak:Przez bi sku pa Arian i Me le cjan żą da się ode mnie, Rzym skie go
czło wie ka, no wej na zwy trzech hi po staz... Py ta my co uwa ża ją, iż mo że być poj -
mo wa ne przez trzy hi po sta zy. Mó wią: Trzy oso by sa mo ist ne. Od po wia da my,
że my tak wierzymy. Nie wystarczy znaczenie, samego miana domagają się, gdyż
nie wiem, ja ka tru ci zna w zgło skach się kry je... I po nie waż nie wy mie nia my
wy ra zów, je ste śmy uwa ża ni za he re ty ków. apotemwieleinnychtegorodzaju,
zktórychzrozumiesz,żehieronimniczegosięnielękałwprostymizdrowym

557Korzystaniezeźródeł



rozumieniuodwystępkuherezji,leczwzdrygałsięwobecnowegowyrazu,
gdziepodejrzewano,żetruciznaukrytajestwmiodzie.

zresztąhieronimczytałowohilaregoopojmowaniuherezji:Nie po chodzi
z Pi sma Świę te go; oraz: Wy stęp kiem sta je się zna cze nie, a nie mo wa. Przeto
ze słów nie po rząd nie wy po wie dzia nych możemypodobnopopaśćwpodejrze-
nieherezji,jeśliniemabłęduwwierze,wherezjęniemożemy.Skorobowiem
wiara jestwumyśle, z konieczności niewiara, której częścią jest herezja,
wumy- [740] śletakżejest.nicniejestprzeciwnegoprawdzie,tylkobłąd;
skorowięcherezjasprzeciwiasięprawdziewiary,bezwątpieniajestbłędem.
leczponieważniekiedyprawodawcyisędziowiepozoremidomysłemprawa
ścigająwystępkinaforumzewnętrznym,wypowiedziiczynyzewnętrzne,któ-
rezwykłyświadczyćoherezji,herezjaminazywająijakoherezjekarzą.Tak
jakitych,którzyzewnętrznieopuszczająwiarę,lubzewnętrznymczynem
oddającześćbożkowi,chociażczyniątozestrachu,zupełnietakkarzą,jakby
wewnętrznieodwiaryireligiiodstąpili.leczcotyczysłów,nieprzedłużam.
Jakbowiemzewnętrzne świadectwo iwyznaniewiaryczasemzwane jest
wiarą,takrównieżzewnętrzneświadectwoherezjitosamorównieżmanazew-
nictwo.znakibowiemiobrazyrzeczyczęstomianamirzeczysąnazywane.
Wtensposóbowoprzysłowie,dawneiuznane,naktórenigdysięniezgodzi-
łem,prawdziwejestwpospolitejmowie: Ze słów nie po rząd nie wy po wie dzia -
nych po pa da się w he re zję. aściślemówiąc, jakpowiedzieliśmy,herezją
uchrześcijanjestbłądtego,ktoogólniewyznaje,żemawiaręchrystusa,
jednakmanieprawdziwą.

leczbowiemosamychrzeczachuznałem,iżtrzebanapomniećtych,którzy
czyniąosądwiaryireligii,bynietymsamymsposobemsądzilisłowaiczyny.
Wczynachzaiste,któresameprzezsięsąohydneiwystępne,niemażadnego
niebezpieczeństwa:jeślikaramiheretykówukarzą,obrzezującegoobrzędem
Żydowskim,alboskładającegoofiarybożkowiczydemonowi.chociażwiem,
żemężombiegłymwteologiiiprawiespodobałosięto,coimniesamemusię
podoba,żeby,ponieważtegorodzajuludzieniesąaniheretykami,aniodstęp-
cami,jaktylkoprzezpozóriprawdopodobnydomysłprawa,sędziowiewiary
bardzostarannieipilniebadalitezewnętrznezaistewystępki,czywrzeczy
samejpochodząizjawiająsięzwewnętrznejniewiary.agdybędziewiado-
mo,żeniezbłęduumysłu,alezżądzy,lęku,lubjakiegośinnegozaburzenia
duchawystępkitegorodzajupopełnioneidokonanezostały,wtedywinnybyć
karanenietakjakherezje,leczlżejszymskarceniem.aleponieważsłowa,cho-
ciażnieporządniewypowiedziane,częstowolnesąodwystępkuherezji,anie-
kiedytakżewogóleodwystępku,wbadaniuichznaczeniaiduchaniechsędzia
[741] stosujenajwiększąnawetpilność,ajeśliwsłowachprzewrotnychinik-
czemnychukażesięprawyzamiarmówiącego,zdrowaiczystawiara,czło-
wiekatrzebanapomnieć,zganić,takżepostraszyć,jednakskarcićłagodnie
iumiarkowanie.niekiedyzaśnawetcałakaradlanieświadomościiniedoro-
zwojuwinnabyćdarowana,gdysamowolnaswobodamówienialekkomyśl-
nych ludzi, chociaż nie ma błędu, surowo powinna być ukrócona, jako
przynoszącaczasemzgubęsłuchającym.
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leczto,jakoobceteraźniejszemuzamysłowi,jakbywierzchemwargpo-
smakowanepodaliśmy.conastępuje,tojestnaszeidotegoczasuimiejsca
właściwienależy.Dlatego,bykrótkotozaisteleczjasnozostałorozwinięte,
zdolnościilebędęmógł,truduniemalwięcejniżbędęmógł,dołożę.

(Na czwar te uza sad nie nie). Spierająsięwięcprawnicyiteologowie,czy
wątpiącywwierzejestheretykiem;równieżpodobnie,(botosamojestzagad-
nienie),czywątpienieojakiejśjednejprawdziekatolickiejtakżejestherezją.
Żebowiemjest,owonajpierwprzytoczonerozumowaniewydajesiędowodzić;
następnieitoświadectwoaugustyna(En chi ri dion, rozdział17i19):Błądzić
jestuważaćzaprawdęto,cojestbłędem,abłędem,cojestprawdą;albopew-
nemiećzaniepewne,niepewnezaśzapewne,czytojestbłąd,czyprawda.lecz
ktowątpiojakiejśjednejprawdziewiary,tenmapewnezaniepewne,błądzi
więcprzeciwwierze,bo jakmówiBernard:Wia ra nie ma dwu znacz no ści, 
a jeśli ma, wia rą nie jest. Wątpieniewięcjesttegorodzajubłędem,walczącym
zwiarą.Dlategojeślipołączonejestzuporem,bezwątpieniajestherezją.

PozatymSobórwViennewszelkąnaukę,albolekkomyślnietwierdzącą,
albopodającąwwątpliwość,żesubstancjaduszyrozumnejniejestformąludz-
kiegociała,odrzucajakobłędnąinieprzyjaznąprawdziewiarykatolickiej.
awięcnietylkotenbłądziwwierzeijestjejprzeciwny,ktostwierdzazdanie
heretyckie,lecztakżektoprawdękatolickąpodajewwątpliwość.Dlaczego
bowiem wtytule(cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgaV, titulus7)De ha ere -
ti cis tenrozdział1:Du bius in fi de in fi de lis est; (a.friedberg2[1955]778),
przedwszystkimiinnymizostałpołożony,jeślinie,byśmypojęli,żeludzie
tego rodzajumają byćmiani za heretyków i jako heretycy karani? Poza
tym ten kto wątpi, traci wiarę, inaczej nie byłby niewierzącym, a wiary
[742] wchrzcieprzyjętej,nietracisię,jaktylkoprzezherezję.Dodaj,żestała
ipewnatrwałośćjestzistotywiary;wahaniezaśiuporczywewątpienie,psuje
trwałośćwiary;jestwięcwierzeprzynajmniejpośrednioprzeciwneidlatego
jestherezją.Stądbowiembłądprzeciwwnioskowiteologicznemujesthere-
zją,żepośredniojestniszczycielemwiary.

Tymiuzasadnieniamiposługująsięci,którzyuważają,żewątpieniewwie-
rzejestheretyckie,jeślijestwątpieniemupartym.Gdybowiemchwiejesię
iutykazesłabościaniezuporu,zdaniemwszystkichniejestheretyckie:Małej
wia ry, cze muś zwąt pił (Mt14,31)?Wątpieniewięcczłowieka słabegonie
całkiemusuwawiarę,którawwątłym,mówiPan,jestmała,alenieżadna.
(adrianus,Qu odli be tum 2; Gab.3.d.23.q.2; antoninarcybiskupflorencki,
Sum ma the olo gi ca, częśćtrzecia,tytuł23kołokońca;Janandrzejowyoraz
MikołajdeTudeschis:Su per pri mum ca put de ha ere ti cis; augustynzankony
wksiędze:De po te sta te ec c le sia sti ca; zobaczTorquemada,księgaczwarta,
częśćdruga,rozdział12).

innizaśpisarze,nawetcinajbardziejuczeni,myśląodwrotnie,żewątpie-
niewwierzeprzeciwstawiasięwierzeujemnie,niesprzecznie,herezjazaśjest
sprzecznazwiarądodatnio,(takbowiemmówiąscholastycy):przetowątpie-
nieniejestwłaściwieherezją,chociażbywątpiłczłowiekroztropnyimyślący.
Dotegopogląduusiłująoniwieluuzasadnieniamiprzekonać.
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PierwszejestświadectwoŚwiętegoTomasza:Prio ris ad Co rin thios 11, czyta-
nie4,gdzieuczy,iżdoistotyherezjinależy,byktośuparcietkwiłwosobistej
nauce.Wybórbowiem,jakmówi,wnosisilneprzylgnięcie,stądwnosi,żenie
jestheretykiem,jaktylkoten,ktoodrzucanaukęwiaryprzezBogaprzekaza-
ną,iuparciepostępujezaswoimbłędem.Tosamojestzdaniehieronima,
In ca put 5 Epi sto lae ad Ga la tas, orazIn ca put 3 Epi sto lae ad Ti tum, mówią-
cego:He re zja na zy wa się od wy bo ru, że mia no wi cie he re tyk wy bie ra so bie
naukę, któ rą uwa ża za lep szą. (cic,De cre tum, częśćdruga,causa24,zagad-
nienie3,rozdział27:Ha ere sis; a.friedberg1[1955]997-998).orazaugustyn,
De uti li ta te cre den di ad Ho no ra tum, rozdział1,rzecze:He re ty kiem jest, kto
błęd ne po glą dy pło dzi, lub za ni mi idzie (cic,De cre tum, częśćdruga,causa
24,zagadnienie3,rozdział28:Ha ere ti cus; a.friedberg1[1955]998).akto
wątpi,tenniemaanisilnegoprzylgnięcia,aniniewybieraktórejśzdwuczęści
zagadnienia,anibłędnegopogląduniepłodzi,anizanimnieidzie:więcnie
jestheretykiem.

znówherezjaprzeciwstawiasięwierzesprzeciwem,anieprzezprzecze-
nielubodmowę.Tymczasemwątpienie,ponieważniemazgodyaniniezgody,
nieopierasięwierzesprzeciwem,bowiarastanowizgodę;wątpienieprzeto
niejestherezją.Prócztegoherezjajestbłędemsprzecznymzprawdąkatolic-
ką;błądzaśjestbłędnązgodą,[743] alboniezgodą;skorowięcwahanienie
jestzgodą,aniniezgodą,niejestzaisteherezją.Dotegowątpieniejestjakimś
środkiemmiędzydwiemastronamispierającychsię;wiarazaśiherezjasą
dwomakresaminajwyżejinajbardziejwalczącymi;wątpienieprzeto,które
jestpośrodkumiędzydogmatemheretyckimaprawdąkatolicką,niejesthere-
zją,leczjejuczestniczkąisąsiadką.

otopowody,którymiznakomicizaistepisarzezwyklisiękierować,żeby
wtensposóbmyśleć.iuzasadnieniaprzeciwnikównieskłaniająich,bynie
trwaliprzyswoimzdaniu.Gdybowiemnajpierwzarzucasięim,żewątpiący
wwierzejestniewierzącym,totakodpierają.niewiara,powiadają,możebyć
branatrojako. W je den spo sób we dług czy ste go i pro ste go prze cze nia, by nie -
wie rzą cy na zy wa ny był z sa me go te go, że nie ma wia ry, i w ten spo sób, jakmó-
wiŚwiętyTomasz(Sum ma the olo gi ca, ii-ii,zagadnienie10,artykuł1)u tych,
któ rzy o wie rze nic nie sły sze li nie ma zna cze nia wi ny, lecz ra czej ka ry. Dru-
gimsposobemujmujesięniewiarę:we dług sprze ci wu wie rze, któ rym mia no -
wi cie ktoś sprze ci wia się za sły sza nej wie rze, al bo na wet nią gar dzi, i w tym
wła ści wie, (jaktamżetwierdziŚwiętyTomasz), speł nia się isto ta nie wia ry.
Trzecisposóbniewiaryjestpośredni,międzyobupowyższymiijestjakimś
falowaniemmiędzydwiemastronami,anidojednej,anidodrugiejnieprzy-
wierając;jakmówiPapieżStefanwowympierwszymrozdzialeDe ha ere ti -
cis. Trzyzaśsposobyniewiarypojmujesię,żesątej,którawłaściwiesprzeczna
jestzwiarą,toznaczyniepierwszym,albotrzecim,leczdrugimsposobem.

Żezaśbłądząci,którzypewnemajązaniepewne,takwreszcietłumaczą,
jeślitwierdzążeniepewnejesttocopewne,alboteżprzeczą,żejestpewne.
Błądbowiemjestmylnymzdaniem,słowemczypotwierdzonym,czyzaprze-
czonym.Ktozaśniczegonietwierdzianinieprzeczy,tenwłaściwieniebłądzi,
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chybaiżmożemówisię,żetenchybia,ktonieosiągacelu,chociażzaiste
strzałyniewypuścił,atrafiłby,gdybywypuścił.Wtymznaczeniugrzesznicy
wogólebłądzą,nietylkoci,którzypopełniajązło,lecztakżeci,którzynie
czyniądobra.lecztojestniewłaściwe.zresztą,byśmypowrócilidozałoże-
nia,jeślidlatego,żewiarapowinnabyćpewna,każdyktojestniepewnyma
błąd,kto[744] będzieprzypuszczał,żechrystusjestBogiem,tenrównież
właściwiebędziebłądziłibędzieheretykiem,mianowicieponieważniematej
pewności,którejwymagaprawdawiary.Jakbowiemwątpienieusuwawiarę,
takrównieżprzypuszczenie.Boobawazprzypuszczeniemzłączonataksamo
sprzeciwiasiępewnejzgodziewiary,jakowadwuznacznośćwątpiącego.ale
czyjestktośuwiedzionytakwielkimbłędem,żeprawdziweprzypuszczenie
uważazabłąd,ponieważniemożebyćrazemzpewnązgodą,którejwymaga
wiara?Ktowięcbędziepewnemiałzaniepewne,nicaninietwierdząc,anisię
niespierając,leczponieważzawieszonyduchemniewybieraaniprawdyka-
tolickiej,aniprzeciwnegodogmatu,tenmożebędzieheretykiemprzezfikcję
prawną,wścisłymsłowaznaczeniunapewnoniebędzie,ponieważniejest
sprzecznieinarzucającniewierzący,chociażjestniewierzącyprzecząc,atakże
pozbawiając,ponieważwiarępojmujesięjakobezżadnegobłędu,bezżadnej
obawyizwłoki,jeślizaśmalękizwłokę,niejestwiarą.

ŚwiadectwozaśpodnoszonezSoboruwVienne,nietylkoniejestprzeciw-
konim,leczjaknajbardziejpotwierdzaichsprawęipogląd.Gdybowiem
Sobórwszelkąnaukę,zarównotwierdzącą,jakpodającąwwątpliwość,żesub-
stancjaduszyrozumnejniejestformąludzkiegociała,potępiłjakobłędną
inieprzyjaznąwierzekatolickiej,abyniktniemyślał,żewątpliwośćitwier-
dzenienależymiećnatymsamymmiejscuistopniu,dodał:Okre śla jąc, że
ktokol wiek od tąd twier dzić, bro nić czy utrzy my wać upar cie ośmie lił by się, 
że du sza ro zum na nie jest for mą cia ła ludz kie go, za he re ty ka wi nien być uważa -
ny. Wtychsłowachwidocznejest,żenieci,którzytęrzeczpodająwwątpli-
wość,potępienisąprzezSobórjakoheretycy,lecztylkoci,którzybyprzeci-
wieństwotejrzeczyuparcietwierdzili.należybowiemmyśleć, iżniebez
powoduSobóropuściłtych,którzypodawalibywwątpliwość.naukawięcta,
którapodajewwątpliwośćprawdykatolickieniejestzupełnieibezwzględnie,
lecz niedoskonale i zaczątkowo nieprzyjaznawierzechrześcijańskiej, bo
ijakimśswoimsposobembarwypośredniesąnieprzyjazneiprzeciwnebieli,
anietylkobarwaskrajnieczarna.Stąddosyćsiępojmuje,żeczyste,bezzgody
[745] orazniezgodywahanie,aniniejestściślebłędem,anizewszechstron
nieprzyjaznewierze.

Jużzaś,żeówrozdział:Dubius in fide infidelis est, wtymtytule:De haere-
ti cis, przedinnymi jestumieszczony (cic,De cre ta les Gre go rii IX, księga
piąta,tytuł7,rozdział1;a.friedberg2[1955]778),niedowodzi,żewątpli-
wośćwwierzejestheretyckaprawdziwie,leczjestzfikcjiprawnej.Wykazu-
jetodrugirozdziałtegotytułu:Kto in nych, (cic,De cre ta les Gre go rii IX,
księgapiąta,tytuł7,rozdział2:Qui alios; a,.friedberg2[1955]778),rzecze
leon,gdy mo że, nie od wo łu je od błę du, do wo dzi, że sam błą dzi. aktórzy
sprzyjająheretykomiwichbłędziepobłażają,uczuciemwabiącymniebłądząc
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umysłem,cizaisteprawnympodejrzeniemsąheretykami,prawdziwiezaś
iwłaściwieniesą.innocentypowiada:Błąd, któ re mu się nie opie ra, po twier -
dza się, a praw da, któ rej się nie bro ni, jest gnę bio na. (cic,De cre tum, część
pierwsza,Dystynkcja83,rozdział3:Er ror; a.friedberg1[1955]293-294).
Dlaczegotak?niebrakbowiemskrupułuukrytejwspólnoty,ktojawnemu
występkowiprzestaje zapobiegać.aGrzegorzmówi:Zga dzać się wy da je 
z błą dzą cym, kto nie wy stę pu je, by za po biec te mu, co po win no być po pra wio -
ne. (cic,De cre tum, częśćpierwsza,Dystynkcja83,rozdział5:Con sen ti re;
a.friedberg1[1955]294).

iPapieżStefan,któregomówisię,żejesttendekret,inaczejsamnietłuma-
czy.chciałmianowiciepouczyć,którymświadkomnależywierzyć,awśród
innychodwiarygodności świadectwodrzuca tych,którzynieznająwiary
wprawdę,alboteżsąwątpiącywwierze.TychbowiemPapieżuważazapraw-
nieniewierzącychiwdawaniuświadectwkłamliwych.Dlategoówpierwszy
rozdziałnietammożezmierza,byludziebyliwedługniegouznawanizaherety-
ków,leczraczejtam,bysędziowiewiarypojęli,którychmająmiećwsprawach
wiaryzaprawnychświadków;niedorzecznościąbowiemjest,byniewierzący
świadczyliowierze,wbrewchrześcijanom,czysąniewierzącyprzezniezna-
jomośćprawdy,czynawetowielebardziej,przezbłądprzeciwny.

Jednakżetentraciwiarę,ktowątpiniezesłabościleczzuporu,bardzomi
jestprawdopodobne.Bokażdewątpienie,upartelubsłabe,znosiaktwiary,
któryzaisteniemadwuznaczności,ajeślima,niejestaktemwiary.autorzy
zaśtegopoglądułatwoprzeczą,iżwiaręnachrzcieotrzymanątracisiętylko
przezherezję.Bobarwębiałąnietylkoczarnausuwa,lecztakżeżółtaimodra
orazwszystkiezgołapośrednie.Wiarawykluczonajestrównieżprzezjasny
ogląd.Gdy przyj dzie to, co do sko na łe, znisz cze je to, co [746] by ło czę ścio we
(1Kor13,10).nicwięcnieprzeszkadza,żeby iprzezherezję,doskonale
przeciwną,iprzezwątpienieorazprzypuszczenie,którewierzejestczęściowo
przeciwne,samawiarabyłausuwana.

Bouzasadnienie,któredodanejestnaostatnimmiejscu,jestnajłatwiej-
sze.Błądmianowicieprzeciwnyteologii,ponieważmabłędnązgodęiupór
wbłędzie,chociażniewprost,jednakwszechstronniejestwierzeprzeciwny,
zarównozumysłu,jakizwoli.Wątpieniezaśuparte,wprawdziejestdosko-
naleprzeciwnewierzezwoli,aleniezumysłu,jakdługobowiemktośwątpi,
niemabłęduizgody.odtejstronyistotaprzeciwieństwakuleje:ktoalbodziwi
się,albowątpi,tenjeślijestmężemuczonym,przyznaje,żeniewie.Skoro
więcherezjanieczęściowo,leczwszechstronnieprzeciwnajestwierze,wynika
stąd,żewątpienieniejestwłaściwieherezją,chociażbywątpieniebyłouparte.

cóżwięc?czyniewystarczyto,żewątpiącyoprawdziewiarywydająsię,
iżniesąheretykami?Mniezaistewydajesię,żenie,chociażjedenichpogląd
jakometafizykpochwalam,drugiegozaśjakofilozofobyczajowynieodrzu-
cam.zgodniebowiemzMetafizykąiprawamiprzeciwieństw,przepisanymi
przezdialektykówifizyków,wątpienieniemaanigatunku,aniformy.nicze-
gobowiemniewnosi,niczegonieprzedkłada,cobyłobyrzeczą,albomiało
charakterformy.Wiadomozaś,żewłaściweprzeciwieństwa,stanowiądwie
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formyjaknajbardziejsporne.Wtensposóbwystarczającodowodzisię,żewąt-
pienieniejestherezją,aniniejestwierzeprzeciwne.natomiastgdypostępu-
jemywedługprawfilozofiiobyczajowej,którazważanatocojestnajczęst-
sze,wtedyzaistewprostniedowiary jest, by człowiekuparciewątpiący
oprawdziekatolickiej,niemiałwogóleżadnegobłęduprzeciwnegowierze.
Żebowiemktośalboojakimśwniosku,albonawetojakiejśjednejpodstawie
Teologiipowątpiewa,nienależysiędziwić.ależenietylkownioskiuchodzą-
cewKościelezapewne,lecztakżewszystkiepodstawynaukikatolickiejpo-
dajewwątpliwość,nanicsięniezgadza,niczemusięniesprzeciwia,żadną
miarąniejestprawdopodobne,chybażechcemywyobrazićsobiejakiegoś
człowieka,chwiejnegoiwahającegosięwewszystkim,któryowszystkich
rzeczachmaniekończącesiępytania,anigdziestałejimocnejprawdy.lecz
załóż,żeczłowiek[747] tegorodzajusięznajduje,któryzawszezawieszonyjest
wobosiecznymstopniu;terazjeśliogólniechrystusawyznaje,ogólnietakże
naukęchrystusauznaje.załóżwięc,żeonprzyjmujePismaŚwięte,albona
pewnopowagęKościoła.Gdybywięconzwątpiłojakimśjednymdogmacie,
któryznajdujesięwPismach,albozostałokreślonyprzezKościół,jeślimuwyka-
żeszalbookreślenieKościoła,albojawnydogmatPisma,trzebabyonodrzucił
wątpienie,albouwierzył,żeświadectwaKościołaiPismasąniepewne.Bo
jeśli one są pewne, usuwają wszelkie wahanie. Słusznie więc sędziowie
kościelni,umocnienipowagąiteologówibiegłychprawników,tychwszyst-
kichskazujązaherezję,którzyuparciewątpilibyodogmaciekatolickim.

leczterazjaknajkrócejtrzebawyłożyć,czymjestupór,tenktórychyba
najbardziejczyniheretykiem.

(Na pią te uza sad nie nie i je go po twier dze nia, w któ rych jak naj bar dziej o to
py ta no, co to jest upór i czy bez nie go mo że być he re zja). Żezaśherezjabez
uporuniemożeistnieć,(bootonajpierwsiępyta),nietrudnojestwykazaćza-
równoogólnązgodąteologówibiegłychprawników,jaknajpoważniejszymi
świadectwamistarożytnych,wktórychprzesławnesąte,któreprzytaczasię,
(cic,De cre tum, częśćdruga,causa24,zagadnienie3,rozdział29: Di xit apo -
sto lus oraz31: Qui in ec c le sia;a.friedberg1[1955]998),zaugustyna(Epi -
sto la 162 Glo rio, Eleu sio et aliis; De ci vi ta te Dei, księgaosiemnasta,rozdział
51;Con tra Ma ni cha eos). Tosamowynikaz: (cic,De cre ta les Gre go rii IX,
księgapierwsza: De Sum ma Tri ni ta te, tytuł1,rozdział2:Dam na mus;a.fried-
berg2[1955]6-7),bojakoheretykaskazujesiętylkotego,ktoośmieliłbysię
bronićnaukiprzeciwnejwierze;zuchwalstwozaś,(takbowiemludzwiebez-
czelność),jestkorzeniemuporu.irozdziałjedynyDe Sum ma Tri ni ta te wLiber
se xtus:Ci uwa ża ni są za he re ty ków, któ rzy ośmie li li by się, al bo lek ko myśl nym
zu chwal stwem twier dzi li by, itd. (cic,Li ber se xtus, księgapierwsza, tytuł
pierwszy:De Sum ma Tri ni ta te,rozdziałjedyny:Fi de li: a.friedberg2[1955]
937).awKle men ty nach: De Sum ma Tri ni ta te wyraźniej:Kto kol wiek ośmie -
lił by się upar cie twier dzić, itd. (cic,Cle men ti nae, księgapierwsza, tytuł
pierwszy, rozdziałjedyny:Fi dei; a.friedberg2[1955]1133).

równieżŚwiętyTomasz,wykluczonebyobcybyłtemuzdaniu:nietylko
uważa,iżbezuporuniemaherezji,lecznawettwierdzi,żezawartyonjest
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wistocieherezji(Sum ma the olo gi ca, część ii-ii,zagadnienie2,artykuł6,
nadrugizarzutizagadnienie11,artykuł2,natrzecizarzut,oraz:In pri mam
ad Co rin thios 11, czytanie4).Przekonujeotymnajpierwzpochodzenianazwy,
bo,jakzostałorozwinięte,herezjapoGreckuzwiesięodwyboru.niejest
więcheretykiem,jaktylkoten,ktoświadomieirozważniewybieranaukęprze-
ciwnąwierze,atoniedziejesiębezuporu.Posługujesięnastępnietymświa-
dectwemapostoła:Je śli kto ina czej uczy, a nie trzy ma się zdro wych mów Pa na
na sze go Je zu sa Chry stu sa, i tej na uki, któ ra jest we dle po bo żno ści (1Tm6,3).
KtowięcnauceKościoła[748] sprzeciwiasięiztegopowodujestuparty,ten
tylkopowinienbyćuważanyzaheretyka.Prócztegoherezja, jakrównież
wyżej powiedzieliśmy, wierze katolickiej jak najbardziej się sprzeciwia,
niemazaśdoskonałejwiary,jeślizgodaumysłuniejestumocnionarzetelną
zgodąwoli,awięciherezjaniejestbezwzględnaidopełniona,jeślimylnego
błęduumysłunieumocnizływybórwoli,ajakwwierzewymaganajeststałość
prawdy,takwherezjitkwiprzewrotnyupórbłędu.

leczdobrze,iżwstwierdzeniutejrzeczyniemamyżadnegoprzeciwnika.
Dlategochociażbyrozumowanianiebyłyanidowodliwe,anidośćstosowne
dopowodowaniawiary,wspólnymjednakprzekonaniemwszystkichtaczęść
określeniabyłabypotwierdzona.nieuważająbowiem,żejakiśczłowiekjest
heretykiem,jeślitenżeniejestwbłędzieuparty.

aleczymjestupór,wieluwątpiło,aniewieluzaisterozstrzygnęło.czyzaś
mówisięupar ty, jakbyzabardzoprą cy, czyliwięcejnawetniżwypadadu-
chemdążący,(zbytbowiemmalowanedrobiazgichętnieopuszczam),jasne
jestjednak,żetegoobecniezwiesięupartym,ktobardzo,anawetnadmiernie
trwawbłędzieikąśliwiepodtrzymujemylnezdanieiostrogobroni.itak
przezniektórychokreślanyjestwtensposób:Upartyjest,ktousiłujeutrzy-
mać,copowinienopuścić.Temuokreśleniubliskiejest,albozpewnościątoż-
same:Upartyjest,ktotrwawbłędzie,któryobowiązanyjestporzucić.Bardzo
łatwojesttopowiedzieć,któżwątpi?leczjeślirozwiniętyzostałtenupór,któ-
ryzłączonyzbłędemczyniheretyka,wieluzaistebędzieuważanychzahere-
tyków,którzyniesąheretykami.najpierwbowiem,jeślibłądjestprzeciwko
wierze,muszęgouniknąćiuchylić,czywidzę,żejestprzeciwnywierze,czy
teżniewidzę.Bardzobowiembłądząci,którzysądzą,żeniewiedzaodbiera
przykazaniomobowiązek.Wierzmi!nietopowodujeniewiedza,iżjesteśmy
zwolnienizobowiązku,leczżejakaśrzeczzakazananiejestnampoliczona
zawinę.Każdywięcczłowiek,choćbyobracałsięwniewiedzy,powinien
szczerzeibezwzględniebłędówprzeciwnychwierzeunikać,jeśliichjeszcze
niema,aporzucić,jeślima.Jeżeliwięctrwawnich,nawetnieświadomie,
zaisteutrzymuje,coobowiązanybyłporzucić.

opuśćmyjednakto,cownikliwiejjestroztrząsane,niżbykażdymógłto
zrozumieć,ato[749] ciągnijmy,cołatwopojmąnawetnieuczeni.Gdybo-
wiemczłowieknieuczonyzostałnapomnianyprzezswojegobiskupa,albo
przezsędziówwiary,alboprzezteologówjakiejśwybitnejakademii,albona-
wetprzezuczonychipobożnychprzyjaciół,jeślinadalnieporzucabłędu,trwa
wtym,copowinienporzucić.Jestwięcprawdziwieuparty,jeżeliwokreśleniu
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tegosłowaniczegoniebrakuje,aniniejestzadużo.niczegowięcniebędzie
brakowało,cojestkoniecznedostanowieniaherezji.człowiektenmabowiem
błądprzeciwnywierze,wktórymteżjestuparty.leczniewątpliwietegorodzaju
człowiek,chociażzgołagrzeszy,jednakniejestheretykiem,jeślisądzi,żejego
zdanieniejestprzeciwneKościołowi,leczmyląsię:albobiskup,alboinkwi-
zytorzy, (takbowiempospolicie sąnazywani), albo teologowieakademii.
Przetoztego,cozostałopowiedziane,jeszczeniewidać,żeprzejawiasięupór,
którysprawiaherezję.

lecztejzaisterzeczynieotwierająnawetteoznakiuporu,którebywydać
wielubezpowodusiępociło.Wiadomobowiem,żeniektórzywydalisiedem
znamiontejsprawy(cic,Extra va gan tes Io an nis XXII, tytuł14,rozdział4:
Cum in ter non nul los; a.friedberg2[1955]1229-1230),innidwanaście(Jan
Gerson,częśćpierwsza,Al pha be tum 14), inninawetdwadzieścia(Jan To rqu -
ema da, księgaczwarta,częśćdruga,rozdział16). aponieważniektóreztych
znamionsąwątpliwe,możesięzdarzyć,żejakiśznakdanyprzypuszczalnie,
przezsędziówwiaryzostaniewziętyzapewny;takzdarzysię,żektośzosta-
nieosądzonyjakoupartyiheretyk,ktonaprawdęniejestheretykiem.lecz
gdyżinaczejprawnicy,inaczejteologowie,ztymitemupodobnymsięobcho-
dzą,prawnicy:o ile mo gą rze czy do tknąć rę ką, teologowie:o ile ro zu mem 
i umy słem, wyłożymynajpierwwedługprawteologów,jakitojestupór,który
powodujeherezję;następnie,jeślitomożliwe,równieżbiegłymwprawieprze-
każemyoznakiiznamionategouporu,nietetakliczne,takrozmaite,takwąt-
pliwe,lecztrochęmocnychistałych.

(Od pie ra się pierw szy do wód pią te go uza sad nie nia). znówrozumowanie
teologicznetegodomagasię,byupór,którysprawiaherezję,niebyłoceniany
długościączasu.Bymianowicie tenbyłuparty,ktodługotrwawbłędzie.
zpewnością, gdybybyłowiadomo, że jedną tylkogodzinębroniłbyktoś
zprzekonania,żeBógniejestwtrzechosobach,tenuznanybyłbyzaherety-
kaprzezKościół,któryzjednegoczynu,jakkolwiekkrótkiego,czyuwielbie-
nia bożków, czy obrzezania chłopca, zwykł ludzi osądzać, tak jakby byli
heretykami:anieosądziłby,gdybywystępekherezjiwymagałtrwałegoito
długiegoczasu.[750] znowugdybyktośświadomieidobrowolniewyparł
sięcałejwiary,chociażkrótkiczasbytrwał,prawdziwieiprawnieuznanyzo-
stanieprzezKościółzaodstępcę;awięc i tenzaheretykabędzieuznany,
ktosprzeciwiłbysięwyraźnemuartykułowiwiary,chociażbysprzeciwniebył
trwałyidługi.Prócztego,byaktwiarypodkażdymswymwzględembył
dopełniony,żadnetrwanieczasuniejestkonieczne,awięciprzeciwnedzia-
łanieherezjiniewymagainiepotrzebujedlasiebiedługotrwałości.

(Ja ki jest ten upór, któ re go wy ma ga he re zja). Tegoznówrozumteologii
uczy,żeheretykiemjestten,ktodobrowolniezgadzasięnajakiekolwiektwier-
dzenie,takżewtedygdywie,iżjestprzeciwnewierzeKościoła.Jakjeśliktoś,
gdyjużmuwiadomo,iżrzecz,wktórąwierzy,sprzeciwiasię,alboPismu
Świętemu,albowyraźnemuokreśleniuKościoła,trwanadalprzyswoimzda-
niu,tomianowiciejestprawdziwąherezją,doskonałąwswymrodzaju.Wy-
kazałtoKajetanwspaniałymuzasadnieniem(ii-ii,zagadnienie11,artykuł2).
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Wiarabowiemdokonujesięuznaniemumysłuzazgodąwoliwtym,ktowie
iżrzecz,wktórąwierzy,jestprawdąkatolicką.Przetoniewiaradokonujesię
sprzeciwemumysłuzazgodąwoliwtym,ktowie,iżrzecznaktórąsięzgadza,
jestprzeciwkowspólnejwierzeKościoła.Ujęciaprzeciwieństwtrzeba,bybyły
przeciwne.Potwierdzazaśtojaknajbardziejświadectwoaugustynamówią-
cego(Con tra Do na ti stas, księgaczwarta,rozdział6):Umów my się, że ktoś
my śli o Chry stu sie to, co mnie mał Fo tyn..., uwa ża jąc, że to jest wia ra ka tolicka.
Te go jesz cze nie na zy wam he re ty kiem, chy ba że po uka za niu mu praw dy wiary
ka to lic kiej, wo lał by się sprze ci wić i wy brał by to, co utrzy my wał. Pozatym,kto
takutrzymujebłądprzeciwnywierze,żeniejestgotów,byKościółgopopra-
wił,bezwątpieniajestheretykiem,jaktwierdzitenżeaugustynwEpi sto la ad
Glo rium et Eleu sium (cic,De cre tum, częśćdruga,zagadnienie3,rozdział29:
Di xit Apo sto lus; a.friedberg1[1955]998).leczktowidzi,żejegopoglądjest
przeciwnywierzekatolickiejinadalwnimtrwa,tenniejestgotowy,byKościół
gopoprawił,boodrzucaigardzijegopowagą:popełniawięcprawdziwywy-
stępekherezji.

Stądpojmujesię,żetenupór,któryczyniheretykiem,zawszeitylkoznaj-
dujesięwtym,ktociągleutrzymujejakieśtwierdzenie,któremuwie,żezda-
niekatolickiejestprzeciwne.Tozaśujawniasamanazwa.Upartymianowicie
nazywasięten,ktonadmiernietkwiwewłasnympoglądzie.aktopojmuje,
żejegopoglądogólnemupojmowaniuKościoła[751] iwierzesięsprzeciwia,
ibardzosięgotrzyma,tenzaistetrwawewłasnympoglądzie,prawdziwiewięc
jestuparty,acowięcej,samtenspełnionyupórwalczybezwzględniezesta-
łościąwiaryidlategoonsamprostodokonujeherezji.Bowsposób,jakinieco
wyżejpowiedziano,wiaradokonujesiętymwyborem,kiedyktoś,ktochce
zgodzićsięzprawdą,pojmujeżeonajestprawdąkatolicką,takiherezjaod-
wrotnymzgoławyboremdoskonalisięutego,ktowbrewwierzekatolickiej
własnestanowiskoświadomieidobrowolniezajmuje.Któżbowiemmożebyć
bardziejupartyodtego,kogoodpowziętejsprawyiprzedłożonegozdanianie
odsuważadnasiłaKościoła,żadnapowagakatolików?Wspanialewięchie-
ronimwyjaśnia,żeheretykdlategojestobalonyiwłasnymsądempotępiony,
ponieważswoimzdaniemodstąpiłodustaleniaKościoła,a to od stęp stwo zdaje
się po tę pie niem wła snej świa do mo ści.

zzałożeniatychrzeczytesąwnioski.Popierwsze,jeślijeszczeniejest
pewneirozstrzygnięte,żejakiśdogmatdotyczywiarykatolickiej,chociaż
większośćuczonychmężówuważa,żejestobjawionyprzezBoga,ciężkoza-
istegrzeszy,ktoztymdogmatemwalczy,arównieżjestuparty,bogardzipo-
wagąwieluitobardzouczonychiodrzucająjakąśnieustępliwościązdania,
aleniejestheretykiem,gdyżtenupór,chociażjestzuchwały,niejestjednak
skierowanyprzeciwKościołowi,leczprzeciwtymuczonymipobożnymmę-
żom,którymionzarozumialegardziizanicichuważa.następnyjesttenwnio-
sek:gdybybyłopewneiudowodnione,żejakikolwiekdogmatjestprawdą
wiary,ktoniewiedziałby,żetegorodzajudogmatnależydowiarykatolickiej
i,chociażnapomnianyprzezbiskupa,aznówprzeztych,którymdanajestzna-
jomośćwiary,wreszcieprzezmężówuczonychipobożnych,pogląduswego
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bardzoprzewrotnieiuparciebroniłby,tenmożebyćnazwanylekkomyślnym,
upartym,zgubnym,zuchwałym,pachnącymherezją,orazwszelkimitegoro-
dzajunazwami,jednaknawetterazniebędziemiałznamieniaherezji,ponie-
waż,(częstotobowiemmówićtrzeba),upórjegojeszczeniewalczyzprawdą
wiaryipowagąKościoła,leczzezdaniemtych,którzymogąwbłądwprowa-
dzaćorazbłądzić.

[752] SłuszniewięcŚwiętyTomasz,(Ad Ti tum 3, lec tio 2), stwierdziłże
ten,ktogotówjestpoprawićsię,zgodniezokreśleniemKościoła,niejesthere-
tykiem,ponieważniezezłościbyło,leczzniewiedzy.conawetpowiedziane
opodstawowejniewiedzyprzyjmuję,bota,którajestzamierzona,tanieusuwa,
żegrzechjesttegorodzaju,jakiegobyłby,gdybypopełnionybyłprzezświa-
domegoidobrowolnego.Bobłądzamierzonyjestzwyboruiten,ktoumyśl-
nieodchylasięodnapomnieniainaukiKościoła,niejestgotówpoprawićsię.
natomiastktobłądzizniewiedzyniezamierzonej,tenwpewiensposóbjest
niechętnyioporny,aniechętnyidobrowolny.Dlategoniewybierabłędu,
inie znosi ciężko,gdyprzezKościół jestnapominany, aby samnaprawił
swójbłąd.

lecztymnaszymdowodomprzedewszystkimtosięzarzuca,żebłądten
zawinionejniewiedzyjestgrzechemciężkim,zwłaszczaponapomnieniuuczo-
negobiskupa,roztropnychsędziów,mądrychteologów.Tenzaśgrzechśmier-
telnyzawartyjestwrodzajuniewiary,aŚwiętyTomaszokreślił,żeniewiary
sątylkotrzygatunki.SkorowięctengrzechniejestPogaństwemaniŻydo-
stwem,będziezaisteherezją.Dodaj,żejeśliktośzzawinionejizaniedbanej
niewiedzyzabiłbyczłowieka,prawdziwieiwłaściwiebyłbymężobójcąipo-
padłbywkary,któremężobójcomzostałyprzezprawoprzepisane.Tasama
zaśsprawazachodziutych,którzybyprzemocąręcenaduchownychpodnie-
śliorazuwszystkichpozostałychświętokradców.Ktowięczpodstawowej
niewiedzy,poprzyjęciuchrztuchrystusa,miałbybłądprzeciwnywierze,ten
prawdziwiejestheretykiem.czynbowiem,którypochodziztegorodzaju
niewiedzy,wprostibezwzględniejestświadomyidobrowolny,będziewięc
mógłbyćusprawiedliwiony,żeniejesttakciężkąwiną,alenie,iżniejestwiną
herezji,itozgołategosamegorodzaju,któregobyłby,gdybypochodziłod
mającegowiedzę.

DodajteżświadectwoŚwiętegoTomaszawtesłowa(In pri mae Co rin thio -
rum ca put 11, lec tio 4): Od błę du co do ar ty ku łów wia ry nie któ rzy nie mo gą
być z po wo du pro stac twa wy mó wie ni, że nie są he re ty ka mi, zwłasz cza co do
te go, co Ko ściół uro czy ście ob cho dzi, oraz co ogól nie ob ra ca się w ustach
wier nych. Lecz co do in nych, któ re nie na le żą wprost do na uki wia ry, jak że
Iza ak był sy - [753] nem Abra ha ma, nikt nie jest uwa ża ny za he re ty ka, chy ba
że od błę du nie od stę pu je, na wet uj rzaw szy, co z nie go wy ni ka. Dotądon.Te
słowatakotwarciewydająsięwalczyćztąnasząnauką,żenietrzebauzasad-
niać.leczizłotousty,(Ho mi lia 6 in Epi sto lam ad Ti tum), wydajesięrównież
namsprzeciwiać.ontenurywekPawła:Ła god nie stro fu ją cym tych, któ rzy się
sprze ci wia ją praw dzie (2Tm2,25)itd.,pojmujeotych,którzyniedlasprze-
ciwu,leczzchęciuczeniasięprawdy,opierająsięprawdzie.leczPawełmówił

567Korzystaniezeźródeł



oheretykach,którychnainnymmiejscukazałrazidrugiupomniećiskarcić,
apo pierw szym i dru gim upo mnie niu uni kać (Tt3,10).

nateuzasadnieniakrótkotakodpowiadam.Powiedzieliśmywyżej,iżdwo-
jakojakiśgrzechmieścisięwrodzajuigatunku:jednymsposobemformalnie
iwprost;drugimsposobemmaterialnieisprowadzająco,(błagam,niechŁacin-
nicymiwybaczą,gdybymużyłwyrazówmniejŁacińskich).Takotrzymaliśmy
oddialektyków,żemateriależywkategoriisubstancji,punktwrodzajuwiel-
kości,zarodekwtymgatunkużyjątka,dlaktóregoprzezprzyrodęjestsposo-
biony.rzekłemle ży, wprawdzieniedoskonaleiwłaściwie,leczprzypadło-
ściowo i jakbyniewłaściwie.Wobyczajach taksamoniektóregrzechysą
doskonałewswoimgatunku,którerozmyślniepopełniająwidzącyiwiedzący,
ionewłaściwie,przezsiebieiformalnie,wswymteżgatunkusąumieszczane.
innezaśsąniedoskonałe,którebezzamiarupopełniająniewiedzący,itedo
gatunkuirodzajusprowadzanesąprzypadłościowo.Błądwięctenprzeciwny
prawdziekatolickiej,gdywwadziezachodziniewiedza,dogatunkuherezji
sięodnosi,niebędziejednakdoskonałąherezją,anidoskonałąniewiarą,która,
jakrównieżwyżejpowiedzianezostało,natrzygatunkiprzezŚwiętegoToma-
szajestpodzielona.Pierwszywięczarzutznajmniejszymtrudemsięodpiera.

Tendrugijesttrudniejszy,gdziepytasię:dlaczegoten,ktozabijaczłowieka
jestprawdziwymzabójcą,anadtozaciągakaryzazabójstwo,chociażwwa-
dziejestjegoniewiedza;tenzaś,ktobłądziprzeciwwierzeprzyjętejwchrzcie,
aniprawdziwieniepopełniawystępkuherezji,aniniepopadawkarynahere-
tyków.Tozagadnienietakzaistesięrozstrzyga.niejestheretykiemwpostę-
powaniuteologów,aniprawników,ktopopadawowąherezjęniedoskonałą,
anitaherezjaniedoskonaławczęstejipospolitejmowie[754] wprostibez-
względnieniejestherezją,lecztentylkonazywasięheretykiem,ktoformal-
nieizwyboru,jakbyumyślniewalczyzogólnąwiarą.Dlategonikogonie
będziemyzwaliheretykiem,jaktylkooddoskonałejidokonanejherezji,jeśli
chcemyzachowaćczęsteiwłaściweużywanietegosłowa.Ponieważnieco
wyżejudowodniliśmytęsprawęzarównozpochodzenianazwyipojęcia,jak
zeświadectwstarożytnych,orazzogólnegopojmowaniawszystkich,niema
koniecznościrobićzrobionego.Stądjestowo:Wy kli na my wszel ką he re zję pod -
no szą cą się prze ciw ko ka to lic kiej wie rze (cic,De cre ta les Gre go rii IX, księga
piąta, tytuł7:De ha ere ti cis, rozdział15: Excom mu ni ca mus; a.friedberg
2[1955]789). niemówi:błądwznoszącysięprzeciwbiskupowi,aniprzeciw
inkwizytorom,aniprzeciwteologomzParyża,albozSalamanki,albozalcala
dehenares,albozBolonii,leczprzeciwkokatolickiejwierze.Stądteżowo:
Nie trzy ma się zdro wych mów Pa na na sze go Je zu sa Chry stu sa, i tej na uki,
która jest we dle po bo żno ści (1Tm6,3).niepowiedział:zdrowymmowom
swegobiskupa,anitych,którzybadająwiarę,aniteologównawetlicznych,
leczPa na na sze go itd.ajeśliniezgadzasięwBoskichKsięgach,albonauce
Kościoła,jestheretykiem,chociażniezostałnapomnianyaniprzezprzyjaciół,
aniprzezteologów,aniprzezsędziówwiary.naodwrótzaś,jeśliodrzuciwszy
napomnieniainakazytychwszystkich,jednakmowyBogaiKościołanie
odrzucaumyślnie,leczzniewiedzy,niejestheretykiem.
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Jednaktesamepowodynieuzasadniają,bypozostałewiny,choćbypocho-
dziłyzniewiedzypodstawowejizaniedbanej,straciłynazwęigatunek.Bo
jednakzabójcąnietylkotensięnazywa,ktoczłowiekazabijaumyślnie,lecz
ktozabijaniesprawiedliwie,choćbyuczyniłtowobłędziealbonawetnie-
umyślnie.atosamopodobnieopozostałych.JużŚwiętyTomaszalbomądrze
napominasędziówwiaryitoimprzykazuje,żenietylkopodejrzewać,leczta-
kżeprzyjmowaćisądzićpowinni;albonieuważa,żeto,coobracasięwustach
wszystkichkatolików,przezkogośzwiernychmożebyćnieznane,jaktylko
tego,ktobłędupragnie;albooniedoskonałejherezjimyśli,żeniewymaga
uporu,inieczyniheretykiemwprostibezwzględnie,leczwpewiensposób.
itęsamąodpowiedźotrzymująrównieżtesłowa,którezpowyższejpierwszej
częściwypisaliśmy.

[755] alezłotoustystoiponaszejstronie,anieprzeciwkonam.Ktobo-
wiemniezzamiaruwalki,leczuczeniasięprawdyopierasięnauce,skoro
gotówjestbyćpouczany,jegoanizłotousty,aniniktinnynienazwiewłaści-
wieheretykiem.ażeci,októrychPawełmówiłdoTymoteusza,popełnilijed-
nakgrzechciężki,niemożnapodawaćwwątpliwość.Jestwięc,jaktwierdzi
złotousty,błądprzeciwnywierze,którychociażjestwadą,jednakniejesthere-
zją,gdyżniejestbłędemzłośliwego,aleniewiedzącego.ajeśliidziemyzatłu-
maczeniemzłotoustego,Pawełniemówiłoheretykach,którzyponieważsą
uparciewalczący,niepowinnibyćnapominani,leczunikani.zatymznacze-
niemzdająsiępostępowaćsędziowiewiary,gdyogólniekażąheretykówoska-
rżać,nawetpomijającbraterskieupomnienie.Przykazanietoogólniedanejest
pełneroztropności,chociażniewszystkieuszyheretyków,jakniektórzymylnie
sądzą,sątakzamkniętenaprawdę,byniemogłyodprzyjaciela,zwłaszcza
uczonegoimądrego,prawdyusłyszeć.Tęnadzieję,przyznaję,oprzyjaciołach
heretykachniewszyscynieuczenibędąmieli:niewielubędzietaufnośćito
najroztropniejszych,najmądrzejszych,najbliższych,którzyiroztropniepoj-
mują,októrychzbawieniunienależyrozpaczać,imądrzeorazprzyjaźnie
mogą swoichprzywołaćdowiaryKościoła.o tych,niebardzoupartych,
dorzeczymyślimy,iżtakżePawełmówiłdoTymoteusza,(ŚwiętyTomasz:
Sum ma The olo gi ca, ii-ii,zagadnienie33,artykuł7).niechcęzaś,bywtym
bardzoniebezpiecznymczasie,kiedyheretycysąjaknajbardziejuparci,ktoś,
chociażuczonyiprzyjazny,albowielu,albowszyscy,nadużywałbraterskie-
goupomnienia,jeślimocnoipewnienieuważa,iżheretykatrzebazserca
nawrócić.niepowinienbowiemsprawytakwielkiegoznaczeniawystawiać
naniebezpieczeństwozpowoduprzypuszczeń,prawdopodobnychalboteż
dowodliwych,zwłaszczagdydoświadczalniebyłobystwierdzoneileszkody
przyniosłobyswoimupomnieniegrożącewwystępkuherezji.człowiekuczo-
nyiroztropnywinienpamiętać,żePawełradziłniewieście,żebypozostała
zmężemniewiernym,ponieważmianowiciewśródludów,doktórychwtedy
pisał,byłanadzieja,żeżonapociągnieswegomężadowiary.leczKościół,
gdystwierdził,żezwłaszczawśródŻydów,raczejżonysąpsuteprzezmężów,
bardzoroztropnie[756] postanowił,żebyżonanawróconanawiarę,niepo-
zostawałazmężemniewiernym.PrawemtymnieobaliłradyPawła,leczją

569Korzystaniezeźródeł



umocnił.Taksędziowiewiary,kiedyzebrawszywieleiwielkichdoświadczeń
wydaliprawooskarżeniuheretykachoćbyukrytego,niełamiąprzepisanego
przezchrystusaprawaoupomnieniubraterskim,leczjeumacniają.chybaże
prawodawcasprzeciwiłsięprawomnatury,gdyjaknajmądrzejpowiedział:
Je śli by cię chciał na mó wić brat twój, syn mat ki two jej, al bo syn twój, al bo
córka, al bo żo na, któ ra jest na ło nie two im, al bo przy ja ciel, któ re go mi łu jesz
jak ży cie swo je, po ta jem nie mó wiąc: Pójdź my, a słu żmy bo gom cu dzym,
których nie znasz ty i oj co wie twoi, ... niech mu nie prze pusz cza oko two je,
żebyś się nad nim miał zmi ło wać i za ta ić go, ale na tych miast za bi jesz, (Pwt
13,6-9)itd.Towięcprawoowystępkuherezjipowinnobyćstaranniezacho-
wywaneprzezlud,bypobłażającczłowiekowiprzezbłędnemiłosierdzie,nie
stałsięokrutnydlarzeczypospolitejchrystusa.

(Na po twier dze nie dru gie go [do wo du] pią te go uza sad nie nia). iniebędzie
czymśważnymroztrząsaćwtymmiejscu,czyapostołowiebyliheretykami,
coktośwyznaje,jakąnaganą,alboraczejłajaniemodtakwielkiegobłędu
usiłowałbymodwrócić?Boczymożna,nieśmiertelnyBoże,powiedziećcoś
bardziejniedorzecznego,niżżepierwsisłudzyewangelii,wszyscycodojed-
nego,nietylkobyliobcywierze,lecznawetheretykami?oilebardziejpraw-
dziwieiprzyzwoiciemyśląci,którzysądzą,żeapostołowiechrystusanie
zgrzeszylizłośliwie,anirozmyślnie,leczzzamętuduchaorazniewiedzy.Pan
otwarcieimgłosiłswojąśmierćizmartwychwstanie,jednakoni,jakpowiada
Łukasz:nie ro zu mie li, co się mó wi ło (Łk18,34);amyuwierzymy,żepowzbu-
dzeniutyluitakwielkichzaburzeń,uczniowienie zzamętuducha,zezłości
zwątpili?Boewangelistawyłożyłnamjakietobyło:Nie do wiar stwo i za twar -
dzia łość ser ca, mówiąc:Iż tym, któ rzy go wi dzie li, że zmar twych wstał, nie
uwie rzy li (Mk16,14).nadtoci,którzywidzieli,bylicałkiemgodni,abyim
wierzono,leczjednakbłądzićmogli.niektórzywięcapostołowieniewierząc
im,takżedlawieluitonieprzekupnychświadkówbylitwardzi,anawetnieuf-
ni,jednakniedlaBoga,aledlaludzi.Uparciwięcbyliwobecludzi,niewobec
Bogaijegochrystusa.Dlategouczniówchrystusaoskarżaćoherezję,jest
jawną[757] głupotąjeślito,copowiedzieliśmyustalającokreślenieherezji
poprawniezostałopowiedzianeiudowodnione.Udowodnionezaśzostało,że
wielezbiegasię,byktośstałsięheretykiem.Popierwszetrzebabymiałbłąd.
następnie,bytenbłądbyłprzeciwnyprawdziekatolickiej.natrzecimmiej-
scu,żeówbłądsprzeciwiasiękatolickiejprawdzie,trzeba,bybyłopewne
irozwikłane.Poczwarte,zbłędempowinienłączyćsięupór,niejakikolwiek,
leczktórywalczyzpewnymprawidłemKościoła.Popiąte,bytenbłądbyłpo
przyjęciuwyznaniawiary,wtym,ktowyznaje,żechcewierzyćchrystusowi.

Dotądnaszymteologomprostoizwięźleokreśliliśmy,cotojestherezja,
skądniechimzarazjasnesięstanie,jakietwierdzeniejestheretyckie.rzeczy
bowiemsąwduchuzupełnietymsamym,wsłowiezaślubpiśmieheretyckie
zwiesiętwierdzenie,którewyrażawewnętrznąherezjęizgołajestjejznakiem.
PonieważzaśsamBógpoznałisercaimyślisynówludzi,niktześmiertel-
nychniemożezaistemiećjasnorozpoznanejherezjidrugiego,wystarczają-
comocnoduchempojętejizrozumianej.Dlategoskorosłowoisamopismo,
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aostateczniewszystkiezewnętrzneznakisąniekiedymylne,niełatwojest
przedstawićsędziompewneistałeformuływiary,byprawidłowoiporządnie
moglisądzićoherezjach.Boteologowiegdyspostrzegą,żejakieśtwierdzenie
jestjawnieprzeciwnewierzekatolickiej,odrazumożepodpiszą,żeonojest
heretyckie,boniekiedymówiąotychrzeczachprzedłożonychtylkowedług
rodzajuinatury,ato,cozwąokolicznościami,czasemalbopomijają,albo
zpewnościąskładająwwiernościipilnościsędziów.Uważająprzeto,żenale-
życiespełniająswójurząd,jeślitojednozbadają,czybłąd,októregoocenę
ichproszą,otwarciesprzeciwiasięwierze.

Ponieważzaśdodokonaniatejherezji,któraobwieszczonajestipotępiona
prawami,niektóreinnecechy,jakpowiedzieliśmy,sąkonieczne,niewydaje
się,żedobrzezaradzisięsłabościiniewinnościwielu,jeślisędziowiewiary
niebędąrazporaznapominani,byjaknajstaranniejbadalibłądzącychpogląd,
sposóbmyśleniaiducha,azwłaszczato,czymajątenupór,którywyżejsta-
rannienam[758] ipilniezostałokreślony,ponieważwtejrzeczyjaknajbar-
dziej zawias kościelnego sądu się obraca. i nie wystarczy do należytego
isprawiedliwegowydaniawyrokutknąćtejherezjipodejrzeniem,leczpotrze-
bapewnegozrozumienia,bybezbłędusądzonoobłędach.Jeślibowiemsędzia
niebędzieichjakbywręcetrzymał,sądbędziezapewnepochopnyinieroz-
ważny.ajeżeliwsprawiegardłowejprawacywilnetoprzepisały,bydowody
byłyjaśniejszeodpołudniowegosłońca,cowinniczynićsędziowiekościelni
wrozstrzyganiutychspraw,wktórychnietylkorzecz,honor,sława,życie
jednegoczłowiekasązagrożone, leczcałegonawet luduiroduwspaniała
iwiecznaocena.nużewięc,ustalmyprawidła,którymisędziowiekościelni
moglibybezpiecznieposługiwaćsięwosądzieherezji.

RozdziałX,

trzyprawidła,którymizewnętrznesądywiarywinnybyćkierowane

Pierwszeprawidłojestpodręką:samegobłądzącegoświadectwoprzeciwko
sobie,którewkażdymsądziejestpewnymdowodempopełnionegowy-

stępku,zwłaszczajeśliwinnypoświadczaswójwystępeksamprzezsięido-
browolnie. choć również to przyznanie, które sędziawyciska zwinnego
pytaniemimęczarniami,wedługprawzarównocywilnych,jakkanonicznych,
zdolnejestsprawiaćwiaręwsądziezewnętrznym.leczcałatadziedzinapyta-
niaiprzyznaniadogodniejroztrząsanajestnietylkoprzezbiegłychwprawie,
lecztakżeprzezdobrychmężówpoufnierozmawiających,niżprzezjakichś
teologówwjakiejśszkole.

Jednakniechciałbym,byktośwtymznaczeniuwyjaśniałsłowategoprawi-
dła,żewinny,którymożenieznamocyinaturyherezji,samwłasnymsądem
oceniherezję,asędziowiepójdązanimwwyroku.lecztaknależyprzyjmo-
wać,żegdywinnyczynówiwypowiedziswoichorazwłasnegosumieniaidu-
chajestświadkiemprzeciwkosobie,sędziowiezczynów,wypowiedzi,ducha
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isposobujegomyśleniapoznająherezję,którejpojęciepowinnizawszemieć
przedoczamiwkażdymsądzieowierzeireligii.

nauczycielmójwpadłkiedyśnaczłowieka,którysamporywczotwierdził,
żejestheretykiem.Dlaczegotak?Pyta.Dlaczegouważasz,żejesteśherety-
kiem?odpowiedział,żetrzymasięprzeciwkatolickiej[759] wierze.Tenna-
piera:czytyjesteśprzekonany,żewiarakatolickajestbłędna?Ni gdy w ży ciu,
rzeczeten,dla te go bo wiem uwa żam sie bie za he re ty ka, to jest błą dzą ce go 
i ob ce go praw dzie, po nie waż my ślę wbrew wie rze ka to lic kiej. nauczycielnie
mogącjużpowstrzymaćśmiechupowiada:idźgłupi!Tymmniejjesteśhere-
tykiem,imbardziejsiebiezaheretykauważasz.rzeczbowiemjestnietknię-
ta,jeżelitymyślisz,żebłądzisz,gdywierzekatolickiejsięsprzeciwiasz.Tak
głupotaczłowiekazostałarozpoznananietylerozumowaniamiTeologiczny-
mi,jakrękamiroztropności.

Mniesamemuteżkiedyśsięzdarzyło,żeodsędziówwiarydostałemnie
wiemjakiebłędydooznaczenia;napewnobłędytegoczłowieka,jakpóźniej
siędowiedziałem,którynienapolecenieinienazaproszeniesędziówprzy-
szedłdotrybunału,leczzanamowąiradąjakiegośkapłana,któregomiałza
spowiednika.Samorzutniewięciwedługswegouznaniawyjawiłprzeciwko
sobiewiele(jaksądził)herezji,podczasgdyprzyjmowałnotariusz.Domnie
więcprzyszłosię,bymwydałoznaczeniabłędów.Gdyzobaczyłemichwiele
irozmaitych,zacząłemsamuważniejmyśleć,ktomógłbybyćichautorem.
Kimkolwiekdalejonbybył,zdawałosię,żerozprowadziłjakbyjakieśstrumy-
kizeźródełczęściowoariusza,częściowoMacedoniusza,częściowoWiklifa,
częściowolutra.Uwierzyłbyś,żeonwczytaniuwszystkichheretykówusilnie
sięobracał.Jeślizaśbyłobyjakieśwynikanieipowiązanierzeczy,mnietakże
narzuciłobysiętopodejrzenie.leczgdyspostrzegłem,żewtakwielkiejobfi-
tościbłędówniemaspójności,niemazwiązku,dogłowyprzyszłopodejrzenie
obłęduraczejniżherezji.

niechciałemwięcosądzaćbłędów,jeśliwcześniejniezbadamsposobu
myśleniaisąduautora.Pytamwięcsędziów,czyjestmożliwośćzobaczenia
człowieka.Mówią,żejest.Booddanyzostałpodstrażiwtrąconydowięzie-
nia.Uwalniajązkajdan,przyprowadzająprzedoblicze,oczamiwpatrujęsię,
duchemrozważam,widzę,żeonjestmałozdrowegoumysłu.zrobiłemspraw-
dzianzobecnychrzeczy,któredługobyłobyprzypominać;udowodniłem,
żerzecztaksięma,jakjawcześniejmyślałem.ztrudemjednakzdołałem
wyrwaćzduszsędziówutrwalonypogląd.alewkońcuzwyciężyłemiprze-
konałem,i,jakożebylidobrymiludźmi,podaliręce,aobłąkanegosamorzut-
nie przyznającego się, własnym sądem uznanego za winnego, do domu
rodziców,bezrozumu[760] zaiste,lecztakżebezżadnejkaryzwolnili.iotym
nicnietrzeba,byteologowieprzykazywali;rozpatrywaćjednaktotrzeba,
należybowiemdotegopożytku,którybiegliprawnicymająmiećzeźródeł
teologii,oczymwtejksiędzerozprawialiśmy.Badajmyterazpozostałe,boto
prawidłomiałobyćtylkodotknięte.

DrugieprawidłoprzytoczyłŚwiętyTomaszwSum ma the olo gi ca, część
pierwsza,zagadnienie32,artykuł4)orazIn prio rem ad Co rin thios Epi sto lam

KsięgaXii572



(rozdział11,czytanie4).Jestonotegorodzaju:Jeżelibłądprzeciwnywierze
dotyczytego,cowżadensposóbniejestprawdopodobne,bybłądzącynie
wiedział,żenapewnonależydowiarykatolickiej,wtedysędziowieorzekną
bezpiecznie.

Jakgdy,naprzykład,jakiśczłowieknawetspośródludu,albozaprzeczył-
by,żechrystusnakrzyżuzostałpowieszony,prawdziwieumarł,prawdziwie
zmartwychwstał,albomówiłby,żezbędnajestmodlitwazazmarłych,żespra-
wiedliwinieotrzymująodBogażadnejnagrody,anieprawiżadnejmęki,iinne
tympodobne.albo jeśliczłowiekdługo iwieleobracającysięw teologii
Szkoły,spierasię,żeDuchŚwiętyniepochodziodSyna,albożeojcieciSyn
sądwiemajegozasadami,albożeniematrzechczęściPokuty,albożechrze-
ścijanomwżadensposóbniewolnowalczyćzwrogami,albożebiskupnie
jestwyższyodprostegokapłana,albocokolwiektegorodzaju,conieprawdo-
podobnejest,bytegoniewiedzieliteologowie,iżnależydoogólnejwiaryKo-
ścioła,zwłaszczajeśliwSzkole,jakpowiedziałem,długoibardzosiętrudzili.

Wtejsprawieniewątpię,żesędziowieniekiedyzbłądziliprzeznadmierną
pobłażliwość,albopewnieprzezwielkąnieznajomość.niechcębowiempo-
dejrzewać,żeprawawiaryzostałyzłaskidane,alboszałowiludu,albowoli
możnych.Przedniewielutymidniamijacyśteologowie,uważanizabardzo
uczonych,zostalizłapaninatychbłędach,które,iżsąluteranomwłaściwe
aogólnejwierzeKościołaprzeciwne,niktniemógłpowątpiewać,ktobychoć
średniopouczonybyłosprawachteologicznych.Skłonienizostaliwyprzysiąc
herezje,jakooherezjepodejrzani,aniezawinnychuznani.Skorojednak,jeśli
niemówię,żetokierujesięwedługdzikiegoprawidłarytmikówimuzyków,
leczwedługpionuprawaogólnegoipospolitegoprawidłarozumu,żadensąd
niebyłłatwiejszyigładszy.Wstrętnebyłozaś,żebiegliwątpiliotym,oczym
[761] nawetchłopiniewątpią,mianowicie,żewżadensposóbniejestpraw-
dopodobne,byludzieobracalisięwnieznajomościtychrzeczy,któredługo
iwieleopracowywali.Ktozaśuwierzy,żenajbardziejteologiczniludzie,(tak
myślałlud),sąnieobeznaniiniebiegliwtychsprawach,którewszystkimteolo-
gomsąznaneisąrozpowszechnione?

Byłzamiarwypisać,jakiebyłybłędytychludzi,bywtymnibyobrazie
jaśniejszeokazałosięprawidłotegoprzepisu,orazbynapomnieniteżzostali
przyszlisędziowie,bymądrzelizcudzegoniebezpieczeństwa,asłabościnie
uważalizałagodnośćimiłosierdzie.Wtychmianowiciewinnychisędziach
obawiałemsię,byniezostałdanyzłyprzykład.cobowiemdziejesięwprzykła-
dzie,uważajążestałosięsłusznie.leczponieważsamiwinnijużumarliiwol-
nisąodwszelkiejniechęciizarzutu,nieuważałem,żetrzebatebłędywysta-
wiaćnapokaz.Gdybymjeukazałzganioneinapiętnowanenawiecznąpamięć
ohydy,nietylkonawinnychzmarłych,lecztakżenażyjącychsędziówzdał-
bymsięgromadzićzłośliwości.choćmożetamsięboję,gdziestrachuniema.

leczjakkolwiekrzeczysięmają,biegłychwprawienapomniałem,żeby
niebralidosercaprzekonania,iżniktniejestuparty,jaktylkoci,którzywzgar-
dzilinapomnieniamiiprzykazaniamisędziów.Przedtymiupomnieniamiludz-
kimi,wierzmi,upórheretykówspotykasię,tychmianowicie,którzydobrze
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wiedzą,żeichpoglądyidąprzeciwkowierzeKościoła.Samzaśgłoswszyst-
kichwiernychisamtenzdrowyrozsądekwystarczy,niemówiężezajedno,
alezatysiącnapomnień.DlategoktogardzijednymgłosemKościoła,tenjest
owielebardziejuparty,niżgdybywzgardziłsześciusetgłosamiteologów,albo
sędziów.izaisteodrugimprawidledotąd.

Trzeciebędziemymielitoprawidło:Jeślisędziowiewątpiąwupórjakie-
gośbłądzącego,powinnidokładniezrobićdwierzeczy,zktórychjednajest
właściwateologom,drugawspólnateologomorazbiegłymwprawie.Pierw-
sząwięcbiegływprawiezapożyczyodteologa,drugązaśzdobędzieswoim
własnymprawem.

najpierwniechsędziowiemająto,rozwinięteiokreśloneprzeznajmądrzej-
szychteologów:czybłąd,którystanąłprzedsądem,wyraźniewalczyzwiarą
katolicką.Boztejjednejstronydwo- [762] jakowyrokherezjizostaniewy-
kluczony:albogdyżniejestpewne,żetwierdzenietemubłędowiprzeciwne,
jestprawdąwiarykatolickiej,alboponieważsprzecznośćtegorodzajubłędu
iprawdywiarykatolickiejjestniejasnaileżywmniemaniu.Jakgdybynaprzy-
kładktośniegdyśprzeczył,żelistdohebrajczykówjestPawła,ajednakza
pewneuważał,żejestonkanonicznyipytałoautoralistu,anieopowagę;
sąteologowie,którzymyślą,żetojestherezja.Jazaśniesądzę,jeśliokreśle-
nieKościołaniestoinaprzeszkodzie,bouważam,żewiarachrystusowanie
znajdujesięwżadnymskrajnymniebezpieczeństwie,jeślinieznamyautora
księgikanonicznej,bylebyśmywiedzieli,żeksięgajestkanoniczna.Dlatego
gdybyktośpowiedział,żeautoremtegolistujestŁukasz,czyBarnaba,jeżeli
dlaniegopowagalistujestrzetelna,mocnaitrwała,niewywróciwnastęp-
stwiewiarychrystusa.Gdywięcw czasie Świętegohieronima nie było
jeszczedokładnierozeznane,czyjestpewnąprawdąwiary,żePawełnapisał
tenlistdohebrajczyków,gdybywtedyprzeciwnybłądzostałdoniesionydo
trybunałuwiary,wprawdziebyłbymożewyrokwystępku,leczniebyłoby
wyrokuherezji.równieżjaknajbardziejpewnymdogmatemwiaryjest,żepo-
trzebujemyszczególnejpomocyBożej,byśmymogliwierzyć,ufaćimiłować
jaktrzeba.ci,którzybędąsięspierali,żeniemażadnychwlanychsprawno-
ścinadzieiimiłości,cidogmatten,jakniektórzymyślą,będązwalczali;lecz
ponieważtawalka,choćwydajesiętobardzoprawdopodobne,jednakniejest
objętawyraźnymuzasadnieniem,należypiętnowaćbłądtychludzi,piętnować
lekkomyślnośćizuchwalstwo,aherezjizaistenawetniepodejrzewaćprzed
postanowieniamiŚwiętegoSoboruTrydenckiego.

Toźródło,nawetgdyniktniewspomina,pouczasędziówwiary,bytozapo-
życzenie,którezkoniecznościmająwziąćodteologów,wzięlinieodbyle
kogo,leczoduczonych,doświadczonych,wyćwiczonych.Tychmianowicie
cowiedzą,zarównoktórezeźródełTeologiisąpewneimocne,którenaodwrót
prawdopodobne lecz niekonieczne; jak również z częstego i swobodnego
korzystaniazrozumowańteologicznych,łatwowychwytująwszelkiebłędy,
którejasnowierzekatolickiejbysięsprzeciwiały.

Druga sprawa była, by sędziowie pilnie dokładali pracy, aby im upór
błądzącegosięujawnił. Jeślionmożestajesięwątpliwy iniewynikaani
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zwcześniejszychwypowiedzi,alboczynów,anizestanu,położeniaorazspo-
sobumyśleniabłądzących,nieinnymsposobemlepiejgowykryją,niżgdy
błądzącemupewnyznak[763] tejkatolickiejprawdyukażą,którejjegobłąd
sięsprzeciwia.JakgdyprzedkładasięjakiśwyraźnyurywekPisma,albookre-
ślenieprawowitegoSoboruPowszechnego,albotrwałepostanowienieStoli-
cyapostolskiej,albojakąśinnąpewnąoznakętego,czymosądzasięiprawdy
katolickieiprzeciwnezgołaherezje.(TakmożetrzebawykładaćpoglądBar.
Tu tor: ff. De su spect. tu to orazfeliniegodorubryki:De ha ere ti cis iKardy-
nałado[cic],Cle men ti nae, księgapierwsza:De Sum ma Tri ni ta te, (rozdział
jedyny:Fi dei ca tho li cae; a.friedberg2[1955]1133-1134); którzymyślą,
żeupomnieniebiskupaorazinkwizytorówjestprawomocne,byten,ktonim
gardzi,byłuważanyzaupartego.)

ajeślionpoprzedłożeniutychznakówiznamionustąpi,będzietonajbar-
dziejprawdopodobnymuzasadnieniemniewiedzy;jeślibystawiłopór,będzie
tojaknajbardziejpewnymuzasadnienieuporu,zwłaszczajeśliniebrakujemu
zdolnościiwiedzy.Bogdybybyłtakbardzosurowyinieświadomy,żewżaden
sposóbniemógłbymiećpojmowaniatychrzeczy,jabymniewyraziłżadnego
pewnegoprawidła,żeobjawiasięupórtegorodzajuczłowieka.

zpewnością,jeśliprawidłomabyćopisanegrubąitłustąMinerwą,będzie
tozdaniepowszechneKościołaorazzgodawiernychitasamajednomyślność,
którymjeślionsprzeciwiasię,wtedytakże,gdywidzi,żewszyscyidąprze-
ciwkoniemu,uznanyzostaniezaupartego,anawetzaheretyka.

iniebędzietrzebaprzejśćokręguwszystkichziemipytaćozdaniepo-
szczególnychwiernych.Jakieonobowiemjestuposzczególnychwiernych,
aniżadnymrzemiosłem,nieważysięanipilnością,anidochodzeniem,lecz
sądzisięjakimśzmysłemroztropności.Bojakgdyktośzaprzeczy,żewszelki
ogieńgrzeje,bybyłuznanyzasprzecznegozprzyrodą,nietrzebategoogól-
negozdaniawyjaśniaćprzytoczeniemiokazaniemposzczególnychogni,lecz
raczejznaczeniemizasadą,gdyżpookazaniuniektórychtasamabędziezasa-
daoinnych;takwwierzeKościołatenbędzieuparty,ktowznaczeniuwiary
będziesprzeciwiałsięwszystkimwiernymswejkrainyalbomiasta.

leczzostawmytoioddajmynaszejbezczynności,bonienadajemysiędo
tego,byśmytępychinieokrzesanychoznaczalizgodniezprawidłemilinią.
Tozaśwszystko,copowiedzieliśmywustalaniutegoostatniegoprawidła,jeśli
rozrządzisz według zasady pospolitej roztropności, będzie może słuszne,
jeślizechciałbyśzważyćwedługprzykazańdoskonalszejnauki,znajdziesię
może coś niesłusznego. co bowiem możemy przepisać w tak nierównej
rozmaitościrzeczyiumysłów,co mo gło by być rów no mier ne wśród wszyst -
kich i jed no dla wszyst kich? zwłaszczażesprawy tego rodzajusąniemal
przypuszczalne,awnichsędziowiepopewnychwskazaniachiśladachw
[764] samesercaludziwnikają,któregdybyznali,niepotrzebowalibypio-
nów,animiar,aniprawideł.

cotowięcjestherezja,jakiezdaniejestheretyckie,jakąwreszciedrogą
isposobempoznawalnedlajednegoidrugiego,teologaibiegłegowprawie,
wydajemisię,żedosyćiażnadtopowiedzieliśmy.
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RozdziałXI,

ozdaniubłędnym,pachnącymherezją,obrażającympobożneuszy,
lekkomyślnym,gorszącym

następnie,jakzostałopostanowione,rozpatrzmyzdaniebłędne.Jegopo-
jęcieiokreślenieniedlawszystkichjesttosamo,leczkażdymaswoje,

jakturównieżuznasz,żeprawdąjest: Ilu lu dzi, ty le zdań. Tozaśnajpierw
niechbędzieokreśloneiustalone,żezdaniebłędneróżnisięodheretyckiego
nietylkomyślowo,lecztakżerzeczowo.BoSobórKonstancjański,skądza-
czerpnęliśmyterozmaiterodzajebłędów,nieużywaokreśleniazda nie błęd ne
wznaczeniuogólnym,abywspólnybyłrodzajbłęduheretyckiegoiinnych,
cowydajesięwłaściwymznaczeniemtegosłowa.Któżbowiemuwierzy,iż
zdaniebłędnejestczymśinnymniżbłąd?

leczSobór,jakpowiedziałem,jestdalekiodtakiegoużywania,cozaraz
pokażę,jeśliwypiszęsłowaojców.Mówią:Wia do mo z wy mie nio nych ar ty -
ku łów, że wie lu jest jaw nie he re ty ków, in nych nie ka to li ków lecz błą dzą cych,
in nych gor szą cych, ja kichś ob ra ża ją cych po bo żne uszy, nie któ rych lek ko myśl -
nych. Tensposóbmówieniabyłbybłędnyiniedorzeczny,gdybyzda nie błędne
byłobraneogólnie.Jużbowiemtakżepoprawniemożnabypowiedzieć,po
wieluwyliczonychuzasadnieniach,żesąwnichjakieśrozumowania,jakieś
wnioski,jakieśuzasadnienia;cojakjestniewłaściwewszyscypojmują.Bez
wątpieniawięczdaniebłędneróżnisięodheretyckiego,nie jakrodzajod
gatunku, co byłoby różnicą rozumową, lecz tak jak jeden gatunek błędu
oddrugiego,cojestprawdziwąróżnicąrzeczową,anietylkosłowną.

Towreszciemusimyustalić,comożewcześniejtrzebabyłopowiedzieć,
lecznaukapóźnaniepowinnabyćga- [765] niona,zwłaszczajeślizachowa-
nazostałanadogodnyczas;stanowieniewięcprawdkatolickichspotykasię
nienajeden,lecznadwasposoby.Sąbowiemtakieprawdykatolickie,które
taknależądowiary,żepoichzabraniutakżesamawiarajestusunięta.Temy
wpotocznymużytkunazwaliśmynietylkoprawdamikatolickimi,leczpraw-
damiwiary.inneprawdysąrównieżkatolickieipowszechne,mianowiciektóre
KościółPowszechnyutrzymuje,którychodrzuceniewstrząsawiarą,jednakjej
nieobala.iwbłędachprzeciwnychtegorodzajuprawdom,powiedziałem
wyżej(rozdziałszósty),wiarajestprzyćmionaaniewygaszona,osłabiona
a nie zgubiona.nigdy nie uważałem, że trzeba je zwać prawdamiwiary,
chociażsąprawdaminaukichrześcijańskiej:żeszczegółowemodlitwy,skie-
rowaneprzezprzełożonychlubzakonnikówdojednejosoby,bardziejpoma-
gająniżogólne;żeBracianiesąobowiązanizarabiaćnautrzymaniepracą
rąk,leczwolnoimbyćżebrakami;orazwieleinnychpodobnychzdań,które
wszyscykatolicyzaniewątpliwieprawdziweuznająidlategomogąipowin-
nybyćnazywaneprawdamikatolickimi.Którewięczdaniasprzeciwiająsię
prawdomtegodrugiegorodzaju,tewprawdzienazywambłędnymi,ponieważ
onesprzeciwiająsięnaucekatolickiej,sąbłędamibliskimiherezji,herezjami
jednakniesą.
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inieswoimzwyczajemmytakmówimy,leczmieścisiętotakżewzwy-
czajuimowiestarszych,żenazwęrodzajubezwzględnienadawalitemugatun-
kowi,którywrodzajutymjestnajmniejdoskonały.Takarystotelesworzecz-
nikachoddzieliłuzdolnienieodsprawności,chociażjednakskądinąduzdol-
nieniejestrodzajemtejżesprawności.Mianowiciecnota,którawszyscywie-
dzą,żejestsprawnością,stanowiuzdolnieniedoskonałegodonajlepszego.
abyśmynieprzytaczaliwieluprzykładów,któresąniemalniezliczone,ten
jestmimochodem,nawetustamiluduutarty,wktórymwyrazzwie rzę, wspól-
nywszystkimżyjątkom,niekiedyotychtylkobiorą,wktórychnicinnego,niż
mocżyjątkajestwidoczna.TymzwyczajemnawetPaweł(1Kor2,14)niegar-
dził,gdymówił,żecielesnyczłowiekjestjakbyzwierzęciempozbawionym
rozumu.Wydaje się także, iżojcowie SoboruKonstancjańskiegomówili
wtymznaczeniu,jeślirozważymydokładnieichsłowa.Łatwoztegopojmu-
jemy,żezdaniabłędneprzeciwkokatolickimbyłypodzieloneinaniższym
[766] jakimśstopniuumieszczone,niżheretyckie.Błądprzeto,któryjest
czymśmniejszymodotwartejherezji,ajednakjestprzeciwnynaucekatolic-
kiej,nazywasięzdaniembłędnym.następniegrzeczniteologowie,gdywswo-
ich rozprawach czegoś przeciwnego zdrowej nauce nie śmieją nazwać
heretyckim,umiarkowanymwyrazemstwierdzają,żejestbłędne.Skorozaś
dotegoznaczenianęconyjestempospolitymzwyczajemiskłanianywyższą
zasadąfilozofii,łatwopozwalamdoprowadzićsiędoniegoichętniepragnę
wnimpozostać.

Jesttakżeinnystopieńbłędnegozdania.Gdybowiemjakaśprawda,mą-
drychzaistesilnympoglądem,jestprawdąwiary,leczniezostaławyraźnie
przezKościółokreślona,anipewnymuzasadnieniemwykazana,wtedysprze-
ciwianiesiętejprawdzieniejestheretyckie,leczbłędne.Mianowicieherezja,
jakpowiedzieliśmywyżej,zależyteżodwolibłądzących,nietylkoodumy-
słu.Błądzaś,jakifałsz,rozważanyjestzsamychrzeczyoznaczonych,bez
żadnegowzględunatwierdzącego.Tak,chociażtaprawdaznaturyswejna-
leżydowiary,ponieważjednaktoniejestpewneanirozstrzygnięte,heretyc-
kiegouporuniema,jestciężkiiniebezpiecznybłąd.

Podobniebłędnymwjakimśtrzecimstopniumożebyćnazwanezdanie,
któresprzeciwiasiępewnejprawdziewiarykatolickiej,zaisteniewyraźnie,
leczzdaniemwszystkichmędrcówwielceprawdopodobnyminiemalkoniecz-
nym.ciężkizaistejestbłądtego,ktouparciebronitego,cowszyscyuczeni
uważają,żestanowiwielkieniebezpieczeństwowiarykatolickiej.Ktokolwiek
więcalbonaukę,uzupełnieniewiary,wyraźniewymiata,albosamąwiarę
wystawiananiebezpieczeństwo,tenzaistebardzobłądziwnaucechrześci-
jańskiej,anadtojegowypowiedzisłuszniezwąsiębłędne.aleozdaniubłęd-
nymwięcejniżstarczyzostałopowiedziane.

Pachnącezaśherezjąokreślanejestprzezniektórychtozdanie,którewzna-
czeniu,jakiesłowanapierwszyrzutokawykazują,maznaczenieheretyckie,
chociażzbożniepojętemajakieśznaczenieprawdziwe,jaksą,mówią,tezda-
nia:ojciecjestwiększyodSyna,chrystusjeststworzeniem,Trzejsąbogami.
Tookreślenieniewyrażaanimocywyrazu,aniniewyjaśniamocyinatury
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rzeczyokreślonej,aniniejestwzajemnymsplotem[767] zniąpowiązane.
Któżbowiemzwątpi,żetozdanie:ŚmiesznejestobnosićSakramenteucha-
rystiipoulicach,pachnieherezjąluteranów,któraprzeczy,żeweucharystii
zawartejestprawdziweciałochrystusa?ajednakwżadnymzbożnymzna-
czeniuniejestprawdziwe.Tegorodzajuzdańuerazma,JanaKarionainie-
którychinnychpisarzytegowiekuwieleprzeczytasznakażdymkroku,które
nieznacząotwartychherezji,aniniemająjakiegośzdrowegoznaczenia,lecz
ponieważjakiśsmakiwońherezjiniosą,słuszniezaistemówimy,żeherezją
pachną,cizaś,którzyjewypowiadają,majązapachiwydająwońheretyków.

iniepodobająsięteprzykłady,którymioniwyjaśniająswojeokreślenie.
Prawdziwszychzaisteprzykładówpragnęibardziejdostosowanychdorzeczy,
októrejmowa,chociażwtymrodzajuniczegonienależywymagaćodtych,
którzysądzą,żewszystkietestopniezdańsąpomieszaneizmącone.lecz
pierwszyprzykładwziętyjestzewangeliiJana(14,28)inaukichrystusa.
Żezaśnaukachrystusaiewangeliapachnąherezją,jabymsięnieośmielił
napisać.Tendrugiprzykładjeststosownyiodpowiedni,jeślizgodzimysię
ztymi,którzytwierdzą,żetopowiedzenie:chrystusjeststworzeniem,jest
wprostprawdziwe,leczteologowiejeodrzucili,ponieważjakąśwońzacią-
gnęłoodariusza.WtymznaczeniuwielepowiedziałŚwiętyTomasz(część
trzecia,zagadnienie16,artykuł8).aSofroniusznaSzóstymSoborze(czyn-
ność11)jasnowyznaje,żechrystusjeststworzonyiniestworzony,taksamo
wtrzeciejksiędzeJanDamasceński.leczihieronim(In Isa iae 45 ca put)
niewzdrygasięprzedmianemstworzeniauchrystusa.Jazaśzawszebyłem
przekonany,żetozdaniejestwprostbłędneiwierzekatolickiejbezwzględnie
przeciwne.Jestbowiemwwyraziestwo rze nie wewnątrzzawarteprzeczenie,
które podmiotowi chrystusa bezwzględnie odbiera Bóstwo. Kto bowiem
mówi,żejakaśrzeczjestuczynionaznicości,tenprzeczy,żeonaistniała
zsubstancjirodzącego,tąbowiemróżnicąwydzielonejestto,coprawdziwie
iwłaściwie zostało zrobione, od tego, co prawdziwie iwłaściwie zostało
zrodzone.Jakwięcto:chrystuszacząłistnieć,jestprzeciwnewierze,ponie-
ważstądprzejrzystymuzasadnieniemwynika,żeSynBożyzaczął istnieć
anadto,żekiedyśnieistniał,takito:chrystus[768] uczynionyzostałzni-
czego,równieżsprzeciwiasięwierze,żemianowiciepośrednioprzeczysię,
iżSynBożyjestznaturytego,odkogoistnieje.czywięczaczynaćsię,czy
byćzrobionym,czylibyćstworzeniem,oSynuBożymprawdziwiepowiedzieć
niemożna,ponieważzawieraukrytyiniewidocznysprzeciw,któryodSyna
Bożego,dlaktóregoprzyjmujesięimięchrystusa,oddalażejestwieczny,albo
żejestodojca.

Przetowedługmnie,zdaniateiinnetegorodzaju,niejakopachnącehere-
zją,leczjakoheretyckieprzezojcównicejskichzostałypotępione.leczże-
byzdanieheretyckie i pachnąceherezjąbyło tożsamo,niewydajemi się
prawdopodobne. za głupiego mianowicie byłby uważany ten, kto rzecz,
októrejwiadomo,żejestwinem,rzekłbyiżwinempachnie,chybażartem
idowcipnie.JużżeojcieciSyniDuchŚwiętysątrzemaBogami,wyraźnie
walczyzwiarą.Botoznaczenie,którezwiesięzbożne,jestniezbożne.natej
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samejzasadzietozdanie:Bóstwozostałoukrzyżowane,powiedzianoby,że
pachnieherezją;ajednakjePiątySobórjawniejakoheretyckiepotępił.Także
to:istotarodziistotę,umieszczonezostałobynastopniupachnącychherezją,
aSobórlaterańskiokreślił,iżtrzebajewłączyćdoliczbyheretyckich.aco
te?istotaBożaniejestosobąojca;WtrzechosobachsątrzyBóstwa;iwiele
tegorodzajuinnych,którewznaczeniunowymiświeżoprzezsiebiewymy-
ślonymniektórzynazwaliprawdziwymi.zaisteniczegotakniedorzecznego
niebędziemożnapowiedzieć,albowymyślić,cogdyprzekręciszwjakieś
zmyśloneznaczenie,niebyłobyprawdziwe,izrozumemzarównoludzkim
jakBożymzgodne.lecznie jestzgodnenazywaćzbożnymi tegorodzaju
zmyśloneznaczenia,obcezwyczajowiświętych iKościoła, ibronić ludzi
zwodniczychwymyślaniemtakichznaczeń.

Jazpewnością,bymrzekłcomyślę,sądzę,żeautorzytychzdańniczego
mniejniemieli,niżzapachuheretyków.leczjeśliwnichjakiśmymwęchem
wyczuwam,jesttozapachniewiedzy,anieherezji.Kiedyzaśtrzymamsięsiły
mówieniaizwyczajusłów,zdańtych,októrychmówimy,nienazywampach-
nącymiherezją,leczwyraźniesprzecznymizwiarą.Mowyzaśte,obrazowane
przenośnią,bardziejmożemypojąćrozważnymumysłem,niżzwięzłymokre-
śleniem.[769] Dlategocopachnieherezją,coniepachnie,osądzasięnietak
określeniemiuzasadnieniembadawczejnauki,jakjakimśzmysłemipowonie-
niemrozsądku.Patrznaczłowiekawyćwiczonegowwalcezdogmatamilute-
ranówiwrozeznaniuducha,który,jakpsygończe,wksiędze,którąbierzedo
czytania,jakimśwyczulonymwęchembystrotropiherezje,aautoratejksięgi
przenikliwieuznajezazepsutego.Przeczytamożetęksięgęinnybałwanbez
zrozumienia,któryonicwogóleniemożezapytać,niczegowywąchać,nicze-
gonawetdotknąćpodejrzeniem.Takichjestdzisiajniemało,którzyBaptystę
Kremeńskiego,henrykaherpfa,JanaTauleraiinnychpisarzytejmąkimając
codzieńwrękach,codzieńnaustach,jednakichsposobumyślenia,ducha,
niepoznająpożadnejwoni,żadnychtropach,żadnymzapachu.

PanzabrałzaisteodJudyiJerozolimy: sę dzie go i pro ro ka, i wieszcz ka 
i star ca, ... i mą dre go bu dow ni ka, i roz trop ne go,nietylkodoosądzeniamo wy
ta jem nej (iz3,2-3),leczukrytejherezji.Dlatego nie me są i szcze kać nie mo gą
psy (iz56,10),któredotropienianiemająjużżadnejbystrościnozdrzy.acho-
ciażtyluznakamiwilkiwyrażajączymsąiczegochcą,czegoszukająipra-
gną, psy jednak na pewno ogarnęła drętwota, a pasterze niewiem jakim
sposobemślepnąigłuchną,byaniniesłuchalitego,oconapominanisąprzez
bystrychmężów,aniniewiedzielitego,corobiąwilki,chybamożewszyscy,
ipasterzeipsy,zmilkliotępienistrachem.otóżskądkolwiekbyprzyszłootę-
pienie,jesttonazgubęKościoła.Bezpieczniejużbowiembędąmoglimężo-
wienieprawinietylkopodsunąćuszommowę,którajakraksięczołga,lecz
takżeszerzejrozpryskaćiwyrzygaćzaraźliwątruciznęswojegobłędu.agdyby
duchniebyłprzewrotny, równieżukrytąizamkniętąwżyłachwilgotnośćod
zdrowejtakbyłomożnaodróżnićirozpoznać,stosującpilnośćitroskę,powa-
żnyiostrysąd,jakmożebyćodróżnionabarwabiałaodczarnej,albosmak
słodkiodgorzkiego.lecznietujestmiejsceopłakiwaniaszkodyKościoła.
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Terazbowiemototylkochodzi,żezapachyzdańbardziejsiłamiodczu-
waniaismakowania,niżbadaniarozróżniaćnależy.Przyczynąbowiemanie
naturąonesięróżnią.Dlategonieprzykazaniamiiprawidłami,[770] leczroz-
sądkiemibystrościąjesięrozsądza.Krótkotęrzeczzałatwięijednymprzy-
kłademuprzystępnię.Przeczytaszbowiemtozdanie:Oj ciec więk szy jest niż
ja (J14,28),wewangelii.Maszznanegoiprzejrzanegoautoratejnauki;pilnie
zważasznasłowaewangeliipoprzedzająceinastępujące;pamiętaszpozostałe
podstawytejnauki.Jużdoświadczyły,chyba,żemaszsmakdotkniętyjakimś
złymusposobieniem,żeowozdanie:Oj ciec więk szy jest niż ja (J14,28),nie
pachnieciherezją,leczskromnością.

czytałtozdanieatanazywksięgacharian.znałpisarzyodśrodkaizeskóry.
Przejrzałprzyczynyiskutki,podstawyizwiązkiariańskiejnauki.atosamo
zdanie,którewewangeliisłodkiebyłoponadmiódinektar,przelanedodzieł
ariuszapachniałoherezjąibyłowjegosmakujaknajbardziejgorzkie.ajak
tosamowinozjednegonaczyniasmakujeżywicą,zdrugiegoniesmakuje,
atasamarzecztympachnie,skądjest,zbłotaźle,zniewieściejskrzynecz-
kidobrze,takjednaitasamamowazjednegosercaiusttchnienajmilszym
zapachem,zdrugiegoodrażającym,zjednegomasłodkismak,zdrugiego
niesłodki.Jakteżwidzimy,żewodaodźródełirowkówprzezktóreprzepły-
waczyminnymiczyminnympachnieismakuje.Przetonienależyoceniać
każdegosmakuizapachuznaturytychrzeczyimów,leczzarównoterzeczy
jakmowyniekiedyodźródełirowków,któreprzepływają,otrzymująsmak
izapach.Smakwięczdań,jakrzekłem,nietakwiedza,jakrozsądekocenia.
Dlategoktórezdaniepachnieherezją,którenaodwrótniepachnie,niejacy-
kolwiekteologowiemogąosądzić,lecztylkorozsądniibiegli.

Tosamozaśrzekłbymozdaniuźlebrzmiącym,czypobożneuszyobraża-
jącym.Jakbowiemjestwłasnysądjęzykainosa,takiuszu,odrzucających
niedorzeczneiodrażającedźwięki.Wjakisposbzaśnietylkorzeczybłędne
iniedorzeczne,lecztakżezdaniapoważneiprawdziwe,prostackimisłowami
wyrażoneobrażająuszy,zwłaszczasuroweiostre,takwygładzoneireligijne
uszyteologów,wzdrygająsięnietylkonazdaniabłędneiheretyckie,lecztakże
na te, które rozumnym sądem ujmują jako źle i niedorzecznie brzmiące,
chociażwnichżadnego[771] błęduherezjiniedostrzegają.

Dwojakowięcmożemymówićoźlebrzmiącymzdaniu.Jednymsposobem
ogólnie,którymkażdezdanieprzeciwnewierzeobrażauszywiernych,tym
bardziej,imwyraźniejwidzą,żeprzeciwnejestkatolickiejwierze.Drugim
sposobemszczególnie,wktórymustalamypewienstopieńzdań,różnyodtego
najwyższego:zdańheretyckich.Dlategowłaściwiezwiemyźlebrzmiącymi
ipobożneuszyobrażającymitezdania,wktórychżadnegobłęduprzeciwne-
gowierzeniedasięwskazać,leczniewiemconiewłaściwegoiniedorzecz-
nego,cowydajesięniegodnepobożnychireligijnychuszu.Bowrozróżnianiu
tychzdańniewłaściwychiniedorzecznychniechciałbymniedoświadczonemu
inierozsądnemuludowidaćzaisteuszu,którychsądjestbardzotępy.zaiste
chociażwwielusprawach,któremianowiciewspólnesąwszystkimwiernym,
prawy sąd dany jest przezwiarę uczonym i nieuczonym do tego stopnia
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pospolicieiwspólnie,żektórezdaniawocenieludumianesązaźlebrzmiące,
zwykletakżewosądziepojętnychsąźlebrzmiące,aprzecieżpospolitylud
najczęściejsłuchmasłabszy,niekiedynawetbardziejzwiotczałyniżtrzeba,
iwieleczęstozarównouszamiprzyjmuje,jakduchemznosi,couszywyćwi-
czoneipojętneodrzucają;naodwrótodrzucacośjakonieodpowiednie,codo-
świadczonychimądrychteologównietylkoniedrażni,lecznawetnieporusza.
PowiadamTeologówbiegłychimądrych.Bouniektórychzmysłsłuchujest
bardzobrzydzącysię,uniektórychnawetbardzopyszny.Ponieważwięcnawet
niektórzy teologowie coś odrzucają, co łagodnych i skromnych uszu nie
obraża,koniecznejest,jeślitesprawychcemyprawidłowoimądrzeosądzić,
miećzmysłuszuwygładzony,wytworny,wnikliwyirozsądny.

agdybyKościółosądzdańzgrzytliwychiharmonijnychzłożyłwuszach
ludu,zpewnościątozdanie:BłogosławionaDziewicazaciągnęłagrzechpier-
worodnyodpierwszegorodzica,sądzilibyśmy,żeźlebrzmiipobożneuszy
obraża.Usłyszawszyjebowiemludbezwątpieniajestwstrząśnięty,uderzo-
ny,udręczony.aobrażenieuszupobożnychjestwystępkiem.[772] Tozaś
umieścićwwystępku,coKościółzaobcewszelkiemuwystępkowiosądził,
jestlekkomyślnymzuchwalstwem.Takżeniektóresłowaewangelii,jeślitłum
jestnamsędzią,byłybyźlebrzmiące,anawetpobożneuszyobrażające.Pan
bowiemniekiedy niepokoił tłumywieloznacznymi i niejasnymi słowami.
chociażczasemnadzwyczajostrowstrząsałwątłymiuszamiuczniów.Bofary-
zeuszówuszyzwykłbyłdrapaćgryzącąprawdą.faryzeuszesłyszącsłowo
chrystusagorszylisię,dlawieluuczniówtwardabyłajegomowa,tłumom
zdawałsięmiećdemona.

niewątpliwiewtymczasiebylijacyśfaryzeusze,byłtępytłum,irzesza
obitabłędnymipoglądami,byliwreszciepewniuczniowie,dlaktórychmowa
prawdybyłabardzotwarda.cijeślizważysznadużyciawczciiozdabianiu
obrazów,wkaplicach,świątyniach,klasztorach,grobowcach,ustanawianiu
wieczystychwspomnień,sąbardzoliczni;jeżelistwierdzisz,żeunichniekie-
dy,araczejażzaczęsto,więcejznaczypustotaniżreligia,diabełniżchry-
stus,onipowiadam,rzeknąmoże,iżzaprzątniętypoglądamiluterańskimi,
wydajesznieznośnedźwięki.Więcnienależybraćpoduwagęludupospolite-
go,tępego,wzburzonego,nierozumnego,leczrozumny,uczciwy,pobożny,
prawy.anietylkoTeologiiszukaćnależy,leczipobożnościiroztropności,
bezktórejżadneuszyniemogąrozróżnićdźwiękówwłaściwychiodrażają-
cych.Przeto,byśmyrazskończyli,skoroniekażdymożezdanieźlebrzmiące
odróżnićoddobrzebrzmiącego, jakczęstomówiłem,sędziowiekościelni
powinnisięradzićbardzoroztropnychteologów,jeżeliniechcąwsądachtych
sprawporywczobłądzić.

achociażzaisteniemamyżadnegopojęcia,żadnegookreślenia,którym
sędziowiezdołalibyosądzićwszczególnościpojedynczezdaniaźlebrzmią-
ce,tojednakzwłaszczamożemyprzypomnieć,żedwasąstopnietegorodzaju
zdań.Jedentych,którewyżejpowiedzieliśmy,żeherezjątrącą;mianowicie
któresmakowiwiernychbrzydkosmakują,itesamesłuchowiźlebrzmią.
Ponieważzaistesmakjesttozmysłgrubyitłusty,asłuchwnikliwyiostry,jest
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drugistopieńtychźlebrzmiącychzdań,którechociażhe- [773] rezjąniepach-
ną,wydająjednakjakiśniedorzecznyiobcydźwięk,którywydajesięróżnić
odzdrowejnaukiirzetelnegogłoszeniaKościoła.ztegopowoduostroiciężko
kalecząonepobożneuszy,chociażdlaczegotakkaleczą,przyczynaczęstojest
jaknajbardziejtajemna.

najodpowiedniejszymiprzykładamitegorodzajuwydająsięte,którezapi-
sałSobórKonstancjański:Stopnieimagisteriauniwersytetówwprowadzone
sąpróżnymobyczajempogańskimityleKościołowipomagają,ilediabeł;
SylwesteriKonstantymzbłądziliuposażającKościół;Kościółrzymskijest
synagogąSzatana;WybórPapieżaprzezKardynałówzostałwprowadzony
przezdiabła.również:PapieżanienależyzwaćŚwiątobliwościązewzględu
naobowiązek;inaczejdiabełzwanybyłbyświętym,ponieważpełniobowiąz-
kinałożoneprzezBoga.Także:Więcejwrzymieobecniesięzbawiazmałżon-
kówniżzduchownych.Tudzież:Stanzakonnyniejestpobożnością;Tudzież:
MonarchiarzymskiegoPapieżazrodziłasiępoczasieŚwiętegohieronima;
Tudzież:fokasustalił,żeKościółrzymskijestgłowąwszystkichKościołów.
orazniezliczoneinne,którepomijam,bynieprzedłużać.

ajeżeliktośjesttakwrażliwegopodniebienia,żesądzi,iżtakżetezdania
mająposmakherezji,niebardzoznimzaistebymsięspierał,zwłaszczajeśli
mowajestojednymidrugimznich.chociażprzyznaję,żeniekiedypodnie-
bieniedrętwiejemiispoczywa;uchojestwnikliwszeiodważniejsze.itak
wydajęsięsobie,żełatwiejmogęprzyjmowaćzdaniasłuchem,niżsmakiem.
lecz jakpowiedziałem,żadenzmysłnie jestkształconyprawidłami, jeśli
zabraknierozsądkuijakiegośduchaosądzania;jeżelizaśtojest,beznaszych
przykazańsądteologamożebyćjaknajbardziejsłuszny.aleoźlebrzmiącym
zdaniudotąd.

zdaniezaślekkomyślnenadwarównieżsposobyzwykłobyćużywane:
ogólnieiwłaściwie.ogólnie,jakwszelkiezdanieodwróconeodwiary,zwie
sięrównieżlekkomyślne,nawetjeślijestjawnąherezją:cóżbowiempeł-
niejszejestnierozważnejiszalonejlekkomyślności,niżsprzeciwiaćsięKo-
ściołowichrystusa?Właściwiezaśużywasiętegosłowa,gdytwierdzenie
możebyćoznaczonejakolekkomyślne,ajakoheretyckie,albobłędne,albo
pachnąceherezjąniemoże.Wtymznaczeniupotychstopniachzdań,ostat-
[774] niemiejscezajmujezdanielekkomyślne.

lekkomyślnośćdalejpojmujesięniejednymprostymsposobem.Mówimy
bowiemniekiedy,żelekkomyślniesiędzieje,coczynisięnieumyślnie,lecz
przypadkiem.Wtensposóbtojestlekkomyślne,coburzliwieinierozważnie
jestwypaplane.Wtymzaśznaczeniulekkomyślność,którabezwyboruibez
różnicyprowadzonajestdosądzenia,przeciwnajestmądrości,wktórejnie
losiprzypadek,leczrozuminamysłmaznaczenie.Ktowięcżadnąpodstawą
anipowagąniekierowanypotwierdzasamerzeczy,alekkomyślniepiszeidyk-
tujeconajęzykprzyjdzie,słusznieganionyjestjakogłupiilekkomyślny.
Bochoćczasemmówiprawdę,żejednakprawdęmówi,niepowodujerozum,
alelosiprzypadek.Takichprawdjestwiele,którejacyśpobożnimężowie
wżyciuidziejachchrystusaPanaraczejwynajdująniżkontemplują,które
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nawetpiszą,nietyleprawdziwieirozumnie,copobożnieigorąco.ichłatwo-
wiernośćwzgadzaniusięiłatwośćwtwierdzeniujestniekiedyślepazaiste
ilekkomyślna,lecztalekkomyślnośćniejesttegorodzaju,bymusiałabyć
ujarzmianaprzez sędziówwiary,którzywłasnąmocąmogąpodjąćocenę
poważniejszychbłędów,alżejszych,tejgłupoty,lubnieroztropnościniemogą.
zleconeimjestbowiemrozpoznawaniewiary,anieroztropności,któraczęsto
opuszczapobożnychmężów.zobaczymyzaś,żetegorodzajurozmyślania
czylikontemplacje,chociażwydanenierozważnieoraznieroztropnie,bezzasa-
dyipoważnegoświadectwa,połączonesązwyklezpobożnością,anawetze
świętością.niewypadawięc,bygołębiaprostotabyłasądemnajsurowszego
trybunałuniepokojona,chociażjestonanierozważnainieroztropna.

Mówisiętakże,iżlekkomyślniesiętwierdzi,cotwierdzisięzuchwale,zbyt
śmiało.Wtensposóbwewszystkichsprawachlekkomyślnośćtwierdzenia
izuchwałośćwypowiedzijestzaistebrzydka,leczwtych,któredotycząnauki
Kościoła,jestchybanajbardziejgroźna.Mabowiemdumnąwzgardękościel-
negoprawidła.Gdybysędziowiewiarynieposkromiliiniezdusilitejwzgardy,
niemożnapowiedziećileszkodyponiosłabywszelkanaukaKościoła.cowięc
nietylkomowąnierozważną,[775] leczbymużyłsłówpoważniejszych:zadu-
fanymzuchwalstwem,bezczelnąśmiałością,bezwstydnąradością,pyszną
chełpliwością,niemówię,iżprzeciwwierze,leczprzeciwprawidłukościel-
nejskromnościsiętwierdzi,toobecnieteologowieuważajązalekkomyślne,
stawiająiumieszczająwśródstopnibłędów,któreponieważsądodatkami
doherezji,przezsędziówwiarypowinnybyćkarcone.

Jak:żeBłogosławionaDziewicaniejestzciałemdoniebioswzięta;cochociaż
niejestprzeciwnewierze,leczponieważsprzeciwiasięogólnejzgodzieKo-
ścioła,zuchwałąlekkomyślnościąbyłobyrzeczone.również:Wchrzcienie
wlewasięniemowlętomuświęcającejłaskiicnót;skoroSobórwVienneuznał,
żenależywybraćpoglądprzeciwny.również:Żeaniołniezostałstworzony
razemzeświatemcielesnym;albo:onteżniejestbezcielesny;czegoprzeci-
wieństwanauczyłnasSobórlaterańskizainnocentegoiii.Także:DzieńSądu
najakiśokreślonydzień,miesiącirokprzypadnie,jaknaprzykładpiątylub
szósty,czemuprzezSobórlaterańskizaleonaXpilniezapobieżonoizadbano,
boniemałąlekkomyślnościąjestnaprzewidywanietejrzeczysięodważyć,
którąojcieczamkniętąwswejmocyumieścił,ianiapostołom,anianiołomnie
objawił.Tudzież: Janewangelistazostałw łonieuświęcony.orazogółem
wszystkietezdania,wktórychcośwyjmujesięspodprawawiaryiPism,bez
odpowiedniegoświadectwa,alboprawdopodobnejzasady.Gdyżtegorodzaju
lekkomyślnewyjątkichociażnieusuwająprawwiary,tojednakpodcinają.

Jestnastępnie i takiezdanie lekkomyślne,którewnaucewiarywalczy
z ogólnym postanowieniem i określeniem sławnego uniwersytetu. choć
bowiemkrążąartykułyParyskie,któreniewszystkiesąartykułamiwiary,
ponieważnawetzdalekajejniedotykają,leczchrystusowyKościółzawsze
podziwiałmocneistałepostanowieniatejakademiiowierzeireligii.cizaś,
którzywzgardziliiuważalizanicizapusteorazbłahe,wszyscydojednego
zostalizagrożeni:ici,którzyjawnieodKościołaodeszli,ici,którzyKościołowi
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bylipodejrzani,nakoniecci,którzy jeszcze schowani sąwukryciu, lecz
wswoimczasie,jakinni,wyjdą.

zdaniezaśgorsząceniektórzyzpobożne[776] uszyobrażającymmieszają,
byróżniłysięsłownie,wrzeczysamejbyływprosttożsame.ipodajątego
rodzajuprzykłady:Jedynowładcęmożekażdyjegopoddanyzabić;Pościć
niestosownejestdladoskonałościchrześcijańskiej;niemażadnegoprzyka-
zaniaoprzyjmowaniuchrztu.aprzeznietakzaburzoneipomieszanezostały
stopniebłędów,żeżadenniejestpierwszy,żadendrugi,żadentrzeci,albo
czwarty.zdaniewięcgorszącepodobnienadwasposobyzwyklesięnazywa.
najpierwwpowszechnymużyciu,wktórymkażdamowa,któradajesposob-
nośćupadku,chociażjestjawnieheretycka,zwiesięgorsząca.Wtymznacze-
niuSobórKonstancjańskiowopiętnastezdanie:Je dy no wład cę mo że ka żdy
je go pod da ny za bić, itd.,potępiłjakogorszące.Takiesąteżpozostałedwa,
któreprzeznichzostałypodanenaprzykład.

azaistedalej:tozdaniewłaściwienazywasięgorszące,wktórymmożna
zaznaczyćzgorszenie,aherezjiniemożna.Takiebyłoowowyliczenieniedo-
godnościspowiedziusznej,wktórymtowyliczeniuniedogodnościobracałsię
erazm,ztakwielkimzgorszeniemGermanii.Takiesąowe,czytozmyślone
baśnie,czyteżprawdziweopowieści,wktórychukrytewadymnichówalbo
sązmyślane,alboodkrywane.cobezwątpienianiemożebyćbezzgorszenia
prostaczków.Tubowiemniepojmujemyzgorszeniazwyczajemludu,jakoto,
coobrażauszyinacowiernyludsięwzdraga,leczjakoto,codajepowód
doupadkuicopołożoneprzednogamiwiernychsprawia,iżwtowchodzą,
wpadają,uderzają.

Takzgorszeniemjestprzedkładaćprostemuludowiirozgłaszaćnadużycia
Kościołarzymskiego.Takgorszącesątezdania:złyprałatjestprawdziwie
złodziejemiłotrem;Przezkarykościelneduchowieństwoluddepczeachci-
wośćpomnaża;Kapłaniżyjącywystępnie,brukająwładzękapłańską;Duchow-
ni studiujący dekretały są głupi; Dający jałmużnę braciom żebraczym są
wyklęci; Bierzmowanie młodzieży, święcenie duchownych, poświęcanie
miejsc,zastrzegasiębiskupomzpowodużądzydoczesnegozyskuizaszczytu;
Uniwersytetyikolegiawprowadzonezostałyprzezludzkąpróżność;Jarzyna-
mii[777] rybamibrzuchwzdymasięibrzęknieanadtostajesięodpowiedni
dospółkowaniairozkoszypłciowych.niektóreznichpachnąherezją,nie
przeczę,leczchociażnaginasięjedoprawdziwegoznaczenia,nietylkobłąd
lecznawetsamaprawdanatejdrodze,jakakolwiekbyonabyła,którąprzy-
padkiemwtychwypowiedziachmożnaznaleźć,zgorszenieniesienieuczo-
nymisłabym.Bonietylkobłędypowodujązgorszenie,leczczasemtakże
prawdy.iozdaniugorszącymdosyćwystarczającopowiedzieliśmy.

zdaniezaśschizmatyckie,buntownicze,złorzecząceiobelżywepocookre-
ślać?Któżtobowiemjest,dlaktóregoniejestprzejrzysteto,coprzezniektó-
rychwyjaśnianejestwielosłowiem?rzeczywięcłatweikażdemusameprzez
sięwystarczającowyłożone,umyślniepomijam.Ponieważtanaszaksięganie
obiecujetego,coogólniejestutarteirozpowszechnione,leczstarasięwyło-
żyćto,cojestmroczneiniezarazwszystkimpomocnejestiotwarte.lecz
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zaisteniewydajemyAmal tei aniksięgozbiorupouczonegoowszystkichspra-
wach.Staramysięmianowicieozwięzłość,iobynastousiłowaniezwięzło-
ściniezwiodło.zwiodłobowiemwielu:niektórych,którzyuważającsiebie
zazwięzłych,bylibardzorozwlekli;innych,którzystaralisiębyćzwięzłymi,
abylibardzomroczni.leczotymdotąd,idźmyjużdopozostałych.

RozdziałXII,

jakznajdowaćuzasadnieniateologiczne
iwyprowadzaćzeźródeł

oznamionachkatolickiejprawdyiprzeciwnegobłędupowiedzieliśmy,
asamebłędy,jaktomibyłomożliwe,rozeznaliśmy.następujenauczyć

drogi isposobu,byszukaćoburodzajówznamienia iprawidła.Będzie to
sposób znalezienia uzasadnienia i wyprowadzenia go ze źródeł Teologii.
chociażsązaisteogólnezalecenia jakszukaćdowoduteologicznegoigo
wyprowadzać.Tobowiemjestjasne,żeztychsamychźródełpochodzimoż-
nośćwszystkichsprawnaobiestrony.Dlategoheretykniemniejniżteologze
źródełteologiibędziewyprowadzałuzasadnienia.lecztamtegobędąniepew-
ne,słabe,ipodpozoremprawdyzwodnicze;atego,jakożeniecień,lecz
[778] prawdęsamąosiągnął,będąpewne,mocneistałe.

leczteologniewszystkieuzasadnieniawydobywazeźródełpewne,lecz
czasem,anawetczęsto,takżeprawdopodobne.atonietylkoponieważmoc-
neźródłodajeczasemsłabeuzasadnienie.niechciałbymbowiem,byktoś
uległtemubłędowi,byuważał,żejeśliźródłojestmocne,wszystkieuzasad-
nieniazniegowyprowadzanesąmocne,albojeślinaodwrótźródłojestsłabe,
wszystkiezniegozaczerpniętesąsłabe.zPismaŚwiętegobowiemwyprowa-
dzasięczasemuzasadnieniaprawdopodobne.Jakgdyczerpanesązeznacze-
niamistycznego,albogdyteżznaczeniedosłowneniejestdokładnieokreślone.
a na odmian, choć powaga ludzkiej historii jest słaba, dostarcza czasem
uzasadnieńpewnych.

Dlategogdyzastosujemysposóbizalecenia,którymizeźródełteologicz-
nychwydobywasięuzasadnienia,potrzebajeszczeosądu,byzostałyzbada-
ne.ajeśliniedojdzieżadenosąd,żadnezróżnicowanie,uzasadnieniebędzie
łatweiporęczne,leczbezwartości,chybatylkoutych,którzyrzeczyzwykli
oceniaćliczbą,aniewagą.Doskonałyzaśibezwzględnyteolognietylkozbie-
rzezeźródełrozmaiteuzasadnienia,leczoddzieliniezgodneizgodne,pewne
iniepewne.Jakbowiemumiejętnośćuczonegodialektykawdwóchrzeczach
sięspełnia:znalezieniuiosądzie,taktrzeba,byteologbyłprzyuczonyzarów-
nodoznajdowaniajakdoosądzania,jeślimaposiąśćwprzyszłościumiejęt-
nośćrozprawianiawTeologii,przezktórą,powiadam,mógłbyiswojedogmaty
umocnićiprzeciwnebłędyodeprzeć.

nadtowydajemisię,żeosądTeologazbudowałemwtedy,kiedywyraziłem
mocinaturęźródełteologicznych.Mianowiciezdziesięciuczęści,najakie
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podzieliłemrozmiarimocźródłateologicznego,ujawniłem,którespośródtych
częścizawierająuzasadnieniamocne,aktóresłabe.aponieważtakżeznamio-
naprawdkatolickichsązarazemnajbardziejpewnymiznakami,byzagadnie-
niawiaryrozeznawać,arównieżnajpewniejszymiuzasadnieniami,bywnioski
Teologiczneuznawać,uwierzyłem,iżniemuszęwkładaćinnegotruduwroz-
sądzanieuzasadnień,którebynaszedogmatypotwierdzały,niżwłożononie-
cowcześniejwustalanieznamion,któreodznaczająnaszeprawdy.częśćwięc
taosądza- [779] nia,potymcopowiedzieliśmy,niewymagaprzypomnienia
izaleceń,aniściśleniedotyczyopracowaniaźródeł,któreswoimtytułem
obiecujetanaszaksięga.

Skorowięctojestjasne,trzebabyśmyrozprawialiotym,costanowinasze
zadanie,jakimisposobamimoglibyśmydobyćzeźródełteologicznychtenspo-
sóbuzasadniania,któregochcemy.Tunajpierwtoprzychodzinamyśl,coprzy-
pominaporządeknaukisamaosnowaorazzwiązekrzeczy,byktokolwiek
zechcewynajdywaćzeźródełteologii,zachowałogólnezalecenia,któreprze-
kazalidialektycyowynajdowaniuuzasadnień.Tebowiem,jeślitrzebapowie-
dziećprostoikrótko,jakimizaleceniamidobywanesązeźródełdialektycz-
nych,niemaltymisamymiprzezteologów,chociażjestteżinnydostępdo
teologicznych,jakznichszczególnądrogąisposobempochodząpewneuza-
sadnienia,zwłaszczaktórenaużytekteologasąnajbardziejmożekonieczne.

(Pierw sze za le ce nie znaj do wa nia uza sad nie nia). Głowązaśtych wszyst-
kichzaleceńjest to,byteologmiałwszystkieźródłaznaneiopracowane.
niewystarczybowiempamiętać,lecztrzebamiećprzygotowaneigotowe.
najpierwwięctrzebanauczyćsięistotyiliczbyźródeł:któretosą,ileichjest,
jakamociwłaściwośćkażdego.niemawiększegoznaczenia,czytesprawy
będąbraneodnas,czyodkogośinnego,ktobydopisaniategoprzystąpił,
lepiejodemnieprzygotowanyiwyuczony.zpewnościąto,cokoniecznejest
donauczeniasiętychrzeczy,wystarczającozaistewpowyższychksięgach
wyłożyłem,jakmisięzdaje.liczbęwięcźródeł,mociwłaściwości,czystąd,
czyzowąd,miećpodręką,tojestpierwszewichpoznaniu.

następnejestzbadanieizrozumieniewszystkich.Ktobowiemnieprzeczy-
tałPismaŚwiętego,alboteżprzeczytanegoniepojął,jakimsposobembędzie
uzasadniałzpierwszegoźródła?KtoTradycjichrystusaiapostołównigdy
wogóleniesłuchał,jakimsposobemzdrugiegoźródławywiedzieuzasad-
nienia?KtoniebyłbyciągleobecnywnauceaniKościoła,aniSoborów,ani
Papieży,jakizwyczajuzasadnianiaprzyniosąmutegorodzajuźródła?Jakie
zaśuzasadnieniazbierzezeŚwiętychPisarzyten,ktoksiągświętychmężów
nawetniedotknął? Jakązaśumiejętność[780] rozprawianiazTeologów
Szkołymożemieć,ktowżadnymczasieniećwiczyłsięwdysputachschola-
stycznych?czyzfizyki,Metafizyki,astronomii,Geometriibędzierozumo-
wałtenczłowiek,któryludzkiegorozumunigdytyminaukaminiewykształcił?
Wreszciefilozofowieihistorycyjakąprzyniosąkorzyśćtemu,ktonieobra-
całsięwichczytaniu?Wszystkotowięc,gdyszukamyuzasadnienia,powin-
niśmyobjąćduchem,myślą,umysłem,aźródłanietylkomiećpoznane,lecz
takżestarannieopracowane.
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leczmówisz:Czy jest ktoś tak wiel kim na dę ty błę dem, by był prze ko na ny,
że to wszyst ko wie? Ja,gdybyteologtegonieosiągnął,niczegozaistenieganię:
karcęto,jeślinieosiągnąwszy,przywłaszczasobiemianoteologa.Tenzaś
rodzajuzasadniania,którystosowniezewszystkichźródełsięwywodzi,jest
do sko na ły i bez względ ny i ma wszyst kie licz by, a po za peł nym teo lo giem
nikomu przy paść nie mo że.

Jeżelizaścośzostałowmówione,wczympojawiająsięchoćbyśrednieuza-
sadnienia,to łącz nie wy da je się do sko na łe, dla te go że po spól stwo teo lo gów
nie mal nie poj mu je, cze go brak do do sko na łe go, a je śli poj mu je, uwa ża, że nic
nie zo sta ło po mi nię te. To, jakmówicyceron,takżezda rza się w po ema tach 
i ma lo wi dłach oraz w wie lu in nych, że nie do świad cze ni są za do wo le ni 
i chwalą, co nie po win no być chwa lo ne, z te go, jakjestprzekonany,po wo du,
że jest w tym coś do bre go, co chwy ta nie zna ją cych się.

Takznajdzieszwielu,których,ponieważnie umie ją osą dzić, co w ka żdej
rze czy jest z wa dy, przedziwnierozkoszująpewnedziełkamłodszych,wktó-
rychnicniejestukryteidoskonałe,żadneuzasadnienianiesąwywiedzione
zwłasnego:wszystkoogólne,zwykłe,niedoskonałeiprawiezrodzajupraw-
dopodobnych.Takczczaisuchajestcałaichrozprawa,którazaledwiejed-
nego źródła, i to pospolitego a utartego, zwykłą i bardzonikłąwodą jest
zwilżana.oilebardziejŚwiętyTomaszjestobfityiżylasty,którynietylko
rozumowiipowadzeufa,leczwszelkimisposobamiuzasadnia,idokładnie
zkażdegoźródławyjaśnia,zebrawszyświadectwairozumowaniaroztrząsa.
leczwdziełachTomaszajestcośmrocznego,ichzaśdziełasąjasne.Tak
zaiste.Jednakonniemówitakcelowo,iniewumyśle[781] jestciemność,
leczwsamychrzeczach.aszczegółysąmroczniejszeodogółu.Winoteżzmie-
szanezwodąjestzaistejaśniejsze,jestjednakrozpuszczone.Samo,trudniej-
szedowypicia,owielewięcejmamocy.iopierwszymzaleceniuznajdowania
dotąd.Przejdźmypozostałe.

(Dru gie za le ce nie). nadtoodnosićuzasadnieniateologówdoichźródeł,
wydajesiętakłatwo,iżmożenietrzebazalecać.niktbowiemniejesttaknie-
zdarny,bynieumiałkażdegouzasadnieniateologiizarazodnieśćtam,skąd
zostałowzięte:albodoPismaŚwiętego,albodoSoborówitd.chociażpoży-
tecznejest:każdeuzasadnienie,któreznajdzieszuuznanychpisarzy,sprowa-
dzić do jego źródła. Stąd bowiem i skarbiec sobie zgotujesz z cudzych
znalezisk,agdyzrozumiesz,użyciaktóregoźródłaimzabrakło,samprzezsię
staranniezbadasz,cozostałoopuszczone,jakwsporzekatolikówzPelagia-
namipoświadectwachPismaŚwiętego,Soborów,Stolicyapostolskiej,Świę-
tych, którymiaugustynwystarczająco obficie sprawę udowodnił, Święty
Tomasz dodał rozumowania teologiczne, które dały świadectwom wagę,
asprawiejasność.Poznaniewięcustarożytnychteologówźródłauzasadnień
bardzopomagazarównowpojmowaniu ichmocy, jakwwydzieleniu ich
rozmaitegosposobuuzasadniania.Tymstaraniemistosowaniemgotujesię
jakiśzasób:podrękąmamynietylkoto,cooniwynaleźli,leczilekroćwpo-
dobnychsprawachszukamywźródłachTeologii,znajdujemypodobneuzasad-
nienia.
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awkażdejumiejętnościwartoznaćjednoidrugie:icoijaknależyrobić.
obiezaśterzeczytakzdobywamynaśladowaniembiegłych,żetrudnojest
osądzić,czywięcejosiągamyzzaleceń,czyprzykładów.cotyczyznajdowa-
nia,bardziejwesprąTeologówprzykładyniżzalecenia,niemówięnasze,
aleiżadnegoinnegobiegłego.Biegłościąmianowicieuzasadnienia,atymbar-
dziejwiedzą,słynęlistarożytniteologowie,którzybylimężaminiemniejuczo-
nymi,niżcinowi,anapewnoroztropniejszymiilepszymi.Bowznawstwie
PismaŚwiętego,wktórymprzedewszystkimzawarty jestskarbiec teolo-
gicznegouzasadnienia,niktzestarożytnyminiemożeiśćwzawody.lecznie
[782] tylkowszukaniupojmowaniaPismaŚwiętego,leczjeśliwwieluinnych
sprawachmłodzisąniedbali,tonajbardziejwdobywaniuwłasnychuzasad-
nieńteologii.aleniegardzęmłodymiteologami.Dośćdużounichjestbystre-
go,leczjakonoweidopierorodzącesię,sązbytozdobneidrobiazgowe,gdy
porównujesięztym,costarożytne.niewiemjakimonosposobemwydajesię
miećwięcejpowagi,więcejmięśni,więcejsił,nietylkodowzruszeniauczuć,
lecztakżedopokonaniaprzeciwnikówwiary.Wedługtegowięczalecenia,
chociażłatwego,pracowaćnależy,jeśliszukamynietylkoliczby,lecztakże
stopniauzasadnień.

(Trze cie za le ce nie). Dużozaświęcejteologmusipracować,bypopozna-
niuiopracowaniuźródeł,zagadnienie,którepragniewyłożyć,wrzucićdoźró-
dełteologii.Skorozaśprzeprowadzijeprzezwszystkie,powinienstarannie
rozważyć,cozposzczególnychmógłbynaobiestronypowiedziećuzasadnia-
jąc.Wtedymazebraćwszystkocozprzedłożonąsprawązdajesięzgadzać,
aconiezgadzać,istosującosąd,zrobićprzegląd,którejstronyzagadnienia
dowodząotrzymaneuzasadnienia.ztrudembowiem,jakwyżejpowiedzia-
łem,teologmożeosądoddzielićodznalezienia,jeślipostanowiłszukaćiogar-
nąćprawdę.

niewkażdymjednakźródleznajdujemyzawszestosowneuzasadnienia,
alboza,alboprzeciwsprawie.Bojeślimyśliwy,alborybak,poznałmiejsca
odpowiedniedopolowania,albołowienia,choćzastosujenajwiększenawet
staranie,nieodrazutenzłapie,atamtenupoluje.Żadnemianowicierzemio-
słoniemożebyćtakpewne,byniekiedyowocuswejpracyniebyłopozba-
wione.Jestwięcpożądane,bywnaszejrozprawiezbiegłysięwszystkieźródła.
Jeślimniej,więcejwagibędąmiećliczniejszeiwiększe.Gdyzaśżadnych,nie
należyzmniejszaćmniemaniaoumiejętności,duchazrzucaćzpodwyższenia,
leczciągleszukaćuzasadnień.choćbowiemsązanurzone,kiedyśwynurzą
się,gdymorze,nawetniezmierne,nasząpilnościązostaniewzburzoneoraz
Bożąłaską,którapu ka ją cym otwie ra a szu ka ją cym nigdyjejniebraknie.(Por.:
Mt7,7;Łk11,9).

chciałbym,zaśbytozostałoprzyjęte,jakopowiedzianeorodzajuzagad-
nieńprawdopodobnych.Bowszystkiedogmatywiarywypływająztychźródeł,
którepolegająnapowadze.Dlategoniemaunasżadnegopewnegoposta-
nowienia,któreniepochodziłobyztychźródeł.nietrzebawięcobawiaćsię,
[783] żewzagadnieniuwiaryopuszcząnasźródłoweuzasadnienia.leczjakie-
kolwiekzaistniejąsprawy,boniewszyscydociekamytymsamymumysłem
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istaraniem,anipodobnie,uzasadnieniatychrzeczyzawszezaistewźródłach
będązawarte;stamtądzaśzostaniewydobytychmniej,lubwięcej,imwiększa
będzieuczoność,umysłistaranie.aleotymzaistedotąd.

otwartabowiemzostałatasprawa,byniebyłotrudnozobaczyć,coktoma
czynićwwyszukiwaniuuzasadnień.awielenawetbezszukaniasamosięuka-
zuje,zwłaszczaludziomuczonymiwtychsprawachdługoiwielesięobraca-
jącym.chociażto,cowłączasięwrozprawęprzemyślaneiprzygotowane,
słusznieprzedkładamynadto,copochodziznagłegopomysłuducha,który
ponieważjestbardzoszybkiinabardzokrótkiczas,możeuzasadnieńdostar-
czyć,alezważyćniemoże.Przeto,byśmymoglibezjakiegośbłęduszukać
iznajdowaćuzasadnienia,trzebaustalićjakieśprawidło,zaktórymjeśliwroz-
prawieteologicznejpójdziemy,nigdyzprostejścieżkiniezejdziemy.Prawi-
dłozaśtobędziejaknajbardziejzgodnezrozumeminaukąteologów.

Kiedyteologowipodanazostaniemateriarozprawy,mastarannierozwa-
żyćzagadnienieiustalićnajpierw,jakiegoonojestrodzaju,zcałejtejrozma-
itości, którą wyżej rozwinęliśmy. Jeżeli bowiem teolog nie pozna natury
zagadnienia,niełatwopojmie,jakichmaszukaćuzasadnień,aniteżzjakich
czerpaćźródeł.chociażwszystkieonesązesobąspokrewnioneisplecione,
jednakzkażdegorodząsięokreślonerodzajeuzasadnieńiniewszystkie,jak
zaraznapoczątkutegodziełapowiedziałem,jednakowodokażdegozagad-
nieniasąprzystosowane.

Gdyzaśustalirodzajzagadnienia,zwłaszczazaśten,któryjestnajtrudniej-
szy,czyjestwiary,czynie,powszystkichźródłachniechjeprzeprowadzi,
zwłaszczatych,którebędąbardziejstosowneizgodnezzagadnieniem.Jeżeli
bowiemzagadnieniejestnadprzyrodzone,natychzwłaszczaźródłachtrzeba
jeumieścić,któreopierająsięnapowadzeBoga.Jeżelizaśjestprzyrodzone,
potychzwłaszczaźródłachniechzostanieprzeprowadzone,którepolegająna
przyrodzonymrozumie.Jeślizaśzagadnieniejestmieszaneizależyczęściowo
odprzyrody,aczęściowoodobjawienia,trzebaprzeprowadzićpowszystkich,
wszystkiebowiembezróżnicymogąuzasadnieńdostarczyć.

[784] Jednakniemażadnegorodzajuzagadnienia,któreniebyłobypoży-
tecznie przeprowadzone po wszystkich źródłach. Sprawy bowiem natury
Pismoczęstoprzekazuje,anadprzyrodzoneteżsprawyrozumalbopoleca,
albowykłada.iBoskapowagapodtrzymujeludzką,aludzkanaodwrótsłuży
Boskiej.Prawdajednak,którapowinnabyćprosta,niemożebyćzniepodob-
nychrzeczyzmieszanaizłączona.leczrozumBoskiiludzki,cobardzoczę-
stomówiłem,sąpodobne,iniegdzieindziejprowadziten,agdzieindziej
tamten,leczobatosamowidzą,dotegosamegocelusięodnoszą.itakdowie-
dzieliśmysię,żeprzodkowienasizwykliwyklinaćtych,którzynajpierwte
znaturyzgodne,rozerwalibymniemaniem.TeologowieSzkołytaksąznimi
zgodni, żegdyby tychdwóch rzeczyw rozprawie swejniepołączyli, nie
uważaliby,iżprawdziwiesąteologami.

Poprzerzuceniuprzetozagadnieniapowszystkichźródłachipozebraniu
tuitamuzasadnień,czyonezdająsięróżnić,czyzgadzać,naobiestronyniech
rozprawia,lecznakoniecniechokreśli,cojestprawdziwe,acofałszywe.
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najpierwzaśniechpouczy,coutrzymujeotymzagadnieniuwiarachrystu-
sowaijakimistosownymiipewnymiuzasadnieniamidowodzitego,coutrzy-
muje;następnieco rozumprzepisuje,albo radzi;bo jeślizagadnienie jest
przyrodzone,rozumprzepisuje,ajeślijestnadprzyrodzone,rozumradzi.

Wtejsprawie,bymnajskromniejpowiedział,Szkołęunasśredniojawspar-
łem.onaprzednaminiebyłatakbardzowuzasadnieniawiarywyposażona,
rzeczteologicznauprawianabyłaniemalwnioskamirozumu.Jawięczmieni-
łemporządekŚwiętegoTomasza.BoonwSum ma ad ver sus Gen tes najpierw
rozumowania,zarazświadectwaumieszcza.Jazaśwmoichwykładachza-
wszeodpoczątkuuczyłem,cookażdymzagadnieniuokreśliławiara,potem
cowykazujerozum.leczzmianytejpowódjestjawnyigotowy.Świętywięc
TomaszprzeciwkoPoganommusiałspełnićobowiązekrozumem,boświadec-
twaPismaunichsąnadrugim,albonawetnażadnymmiejscu.natomiast
u nas, którzykształcimyuczniówchrześcijańskich, powagamapierwsze
miejsca,arozumdrugie.

itenporządekrozprawyaugustynuznajezabardziejzgodnyznasząnatu-
rą,chociażdostosowującsiędoManichejczykówczasemczynito,cowroz-
prawieuznajezawadliwe.[785] Powiada:Po rzą dek na tu ry jest ta ki, że gdy
cze goś uczy my się, po wa ga wy prze dza ro zum. ... Lecz po nie waż do czy nie nia
ma my z ty mi, któ rzy wszyst ko mó wią i czy nią wbrew po rząd ko wi, i ni cze go
inne go bar dziej nie gło szą, niż że naj pierw trze ba wy ja śnić, do ga dzam im i po -
dej mu ję to, co uzna ję, że w roz pra wia niu jest wa dli we. (De mo ri bus Ec c le siae
Ca tho li cae, rozdział2).zatymprzykłademTomaszwtensamsposóbdosto-
sowałsiędoPogan,bowSum ma the olo giae powagazwykle: przy go to wu je
czło wie ka do ro zu mo wa nia, ro zu mo wa nie zaś do pro wa dza do poj mo wa nia 
i po zna nia (augustyn,De ve ra re li gio ne, rozdział24).

Wtejzaśpowadzeirozumowaniusąstopnieuzasadnieńiłatwomożna
pojąć,conadczymmapierwszeństwo,żepierwszesątektórewywodząsię
zPisma;drugie,któreztradycjichrystusaiapostołów;trzecie,którezposta-
nowieńKościoła;odtądnastępująstopniamipozostałe.Jestzaśspornemiędzy
teologami,czypierwszajestpowagaPisma,czyKościoła.lecztego,jakina-
stępnego,któreniedotycząznajdowania,leczprzygotowania,nieuważałem,
iżnależybadać.alegdybytasprawakiedyśweszławspór,jaknależyroz-
strzygnąć,jeśliźleniezapamiętałem,rozprawianowyżej.Jasnejestto,żeta
sama jestpowagaDuchaŚwiętegowPiśmie iwKościele, jeśliwejrzysz
wsamerzeczy.Dlategozaisteżadnaniejestwsobiepierwsza,albowiększa,
żadnadalszaanimniejsza.

cóżwięcjest,cowtymźródlezwykłoniekiedywnosićwątpienieizdaje
się,żepowinnobyćrozważone.Wierzę,jeślikiedyśzachodziwątpienie,wy-
padaspojrzećjakajestumysłowość,uczoność,zamiartegoczłowieka,zktó-
rymrozprawiasz.Jakbowiemsątacy,którzyPismoprzedkładająnadzwyczaj
Kościoła,takznajdzieszwielu,którymwydajesię,żezwyczajiznaczenie
Kościołasąwiększe.PonieważzaśKościółjestwcześniejszyistarszy,nie
możnawątpić,żejegopowagawpewiensposóbjestwyższa,wiadomobo-
wiem,żejestbardziejznanyiczęsty.leczwewszystkim,jakrzekłem,trzeba
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braćpoduwagętego,zkimrozprawiasz.TakbowiemmówiŻydomPiotr
(2P1,19):Ma my jed nak moc niej szą pro roc ką mo wę; chociażmowaPiotra
wżadnymstopniuniejestnamniższa.leczotym,bosprawajestwielka,
więcejnainnymmiejscu(wksiędzeczternastej).Terazdozałożenia.

Tewięcitakietrzebarozpatrywaćwkażdymzagadnieniuoraznabywać
zwyczajuiwprawy,byśmymoglibyćdobrymiwnioskodawcamiuzasadnień,
[786] adodająciodejmujączobaczyćjakabędziesumawszystkich,zczego
pojmieszilenależysiękażdemuzagadnieniu.alejakanilekarze,anicesarze,
animówcy,chociażpoznalizaleceniasztuki,czegoświelkiejchwałygodnego
bezużywaniaićwiczenianiemogąosiągnąć,takzaistedajesiętezalecenia,
jakznaleźćuzasadnienieteologiczne,byśmysamijezachowywali,awielkość
sprawywymagaużywaniaićwiczenia.Ponieważwięcnaszesłowaniewiele
mogąpomóc,jeśliniezostanązastosowanedorzeczy,aużywaniepotwierdzi
zalecenia,koniecznebędziewypowiedziećtwierdzenianarzeczćwiczenia,co
zwyklebyłostosowaneprzezPerypatetyków.Diogenespisze,iżarchelaos
rozprawiałnaobiestrony.Trzebamuwierzyć,bocyceronprzekazuje,żećwi-
czenietegorodzajuwynalezionezostałoprzezarystotelesa.Jegozwyczajroz-
prawiania owszystkimw przeciwne strony, słusznie został uznany przez
teologówSzkoły,dlatego,żeinaczejniedasięznaleźć,cowkażdejsprawie
jestprawdziwe,conaodwrótbłędne.

chociażbowiem,jakmówiaugustyndoDioskora(Epi sto la 56):Po zna nie
prawdy, nadaje się do osądzenia i obalenia wszystkich błędów, jeśli tylko zostaną
wy po wie dzia ne, tych ta kże, któ re przed tem by ły nie sły cha ne. Ponieważzaś
samataprawdaniemożezajaśniećwrozprawie,jeżeliniedokonasięwalka
przyczynzobustron,iniemożepowstaćwiarajakiejśrzeczy,jeśliwcześniej
niezostanąusuniętewywodyprzeciwników,jaknajbardziejnaturalnejest,
byśmyzanimnaszeudowodnimy,przeciwnemniemaniaodsunęli,anieprzy-
jazneodparli.ztrudemjednakznajdziesięcośtakzgodnegoiodpowiedniego
dlawszystkichumysłów,byniemiałożadnegoprzeciwnika.Wszelka bowiem,
bymużyłsłówhilarego: ludz kiej mo wy wy po wiedź za wsze pod le ga ła sprze ci -
wo wi, nietylkoponieważwinnejgłowieiduchu,inneniemaljestzdanie,lecz
po nie waż przez nie zgod ne po ru sze nia wo li, nie zgod ne też sta je się poj mo wa -
nie du chów. Uważa,że stądgłoszonesąpoglądyfilozofów,iżkażdyzwykle
utrzymujenieto,coprzepisujerozum,leczcopodobasięduchowi,nieco
dyktujerozum,leczcodyktujeuczucie.Koniecznewięcjest,byTeologowie
ćwiczylisię,jakbywpozornejwalce,rozmaicie,naprzeciwnestronyrozpra-
wiając.coŚwiętyTomaszwQu aestio nes di spu ta tae jaknajstaranniejczynił.

Skorozaśwużywaniuwszelkichumiejętności[787] naśladowanienajlep-
szychbiegłychmawielkieznaczenie,słusznejestszukanieprzykładówroz-
prawianiawteologiiutych,którzywtejumiejętnościsięwybijali,których
augustyniTomaszsąłatwoksiążętami:augustynbezwątpienia,Tomaszsą-
dembiegłych.nietylkobowiemwobosiecznejrozprawie,gdzieowszystkim
możnaobustronnieszerokorozprawiać,leczwkażdymwogólezagadnieniu
rozprawatakbardzozjednejidrugiejstronyjestobfitaibogata,żedziwićsię
trzeba,iżwrzeczachtakwieluirozmaitychitoczęstoanirozpowszechnionych
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aniutartych,wspaniałeuzasadnieniapoobustronachbyłypodrękąigotowe.
nawieleartykułów,przyznaję,podzieliłwszystkoiniemalkażdemuartyku-
łowiprzepisał,jakbyjakimśprawem,liczbęuzasadnień.Suchydlaniegobył
każdyrodzajrozprawy,atakżeopracowaniezagadnieńzawszewjedenspo-
sóbułożone.Wtymwreszciebyłzespolepisarzy,którytakbardzonienaśla-
duje kwiatuwymowy, że ukazując żyły bezmięśni,widoczne było ciało
rozprawy,obcenapewnowszelkiemukrasomówstwu.

Takwyobcowująsięodnajbardziejuczonegoipoważnegomężaludzie
zaisteciekawscyiznarowieniprzesytemdłuższegodzieła,wstrętemdopodo-
bieństwa,groząnieozdobnejmowy.naSoborzeTrydenckimpowiedziałczło-
wiekzaistewymownyizdolny,leczjednakmałoteologiczny,którychciał
słuchającymwmówićto,iżprzeciwheretykom,zwłaszczaluteranom,spór
scholastycznyniemawielkiejprzydatności,raczejkrasomówczymsposobem
należyznimirozprawiać,naszbowiemciernistyjestibardzotrudny.Gdyby
tobyłoprawdą,lepszychprzykładówrozprawywTeologiibyszukano,nie
utych,októrychprzedtempowiedziałem.Jazaś,chociażjestemświadomy,
jakniemówięzwyczajSzkoływrozprawianiu,alecaławogóleTeologiaSzko-
łynieprzyjaznajestheretykom,jednaktymbardziejuważam,iżscholastycz-
napostaćrozprawytymskuteczniejszajestwodpieraniuherezji,imbardziej
jestheretykomnieprzyjazna.Jeślizaśluteranieniesąujęciwnikliwością
akademii,toimowązaiste,piękniewedługzasadmówcówułożoną,niebędą
moglibyćujęci,ponieważstalisiębardziejdumniichytrzy,niżbykrasomów-
stwem zostali zdobyci. Skoro zaś nie lękają się ani wnikliwego teologa,
animówcy,chociażzręcznego,wierzmi,nienależyichrazićanibystrością
[788] teologa,anistrumieniemmówcy,toznaczy:anisłowami,anirozpra-
wą,leczsiłąibatogami.

leczjeślisprawajestwtymmiejscu,żezmuszonyjestemwalczyćzlute-
rańskimidogmatami,niechinniwybiorą,wcalebowiemnieprzeszkadzam,
słodkirodzajmowy,którymmilejiprzyjaźniejtegorodzajuludziwabilibydo
dobrotliwościKościoła,bylebydlamniezostawilikościimięśnieSzkołyoraz
ścisłąrzetelnośćrozprawy.cozatemaugustynrozprawiałprzeciwwrogom
Kościoła,choćbystrzejzostałowynalezioneiwnikliwiejpowiedziane,niżby
każdymógłtouznać, jednakdlaodparciaheretykówmaskutecznośćtym
większą,imciaśniejdożywegojestwycięte.atakżegdyobyczajemmów-
ców,jakstrumieńpłyniemowa,chociażwielekażdegorodzajuporywa,prawie
niczegoniezapamiętasz,niczegoniepojmiesz.Gdyzaśwedługprawidła
Szkołymowapostępujepewnądrogąisposobem,łatwiejmożebyćspamięta-
naipojęta.

WspaniałyprzetosposóbrozprawyotrzymaliśmyodŚwiętegoTomasza,
jeśligobędziemytrzymać.niktzaisteodczłowiekapoważnegonieoczekuje
rozkoszymowy,kobiecychbarwników,młodzieńczejzdobności,leczpraw-
dziwychipoważnychtwierdzeń,rzetelnychiwłaściwychuzasadnień,mowy
dostosowanejdorzeczy,októrejsięrozprawia.Wszystkotowspanialedał
ŚwiętyTomasz,żejeślimałownimjestwad,któreprzeztamtychzawistnie
sąwypominane,wielomainajwiększymicnotamijewyrównuje.chociaż,jak
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byłskromnyiroztropny,mnóstwodałnajdrobniejszychartykułóworazpra-
widłorozprawyjednakostosownetakdlaprostych,jakbardziejdlaswojego
wieku.Jazaśuważam,żenietylkoŚwiętyTomasz,leczniektórzyinnipisa-
rzeSzkoły,gdybyuprawialipiśmiennictwohumanistyczne,izechcieliwypo-
wiadaćto,czegonauczylisięwszkole,moglibytoczynićbardzoozdobnie
ibłyskotliwie;amężowieoddaniwymowie,gdybyniebrzydzilisięzałoże-
niamiSzkoły,lecznauczylisiętejteologiiizechcielijąuprawiać,mogliby
mówićbardzopoważnieibardzoszeroko.leczalbojedniidrudzywzgardzili
rozkoszowanieminnychswojąnauką,albonicniejesttakzewszechstron
szczęśliwe,byśmyczegośzawszeniepragnęli.Jednak,je śli jed no z dwoj ga
trze ba wy brać, wo lał bym za iste nie wy mow ną wie dzę, niż wy mow ną nie wie dzę.
Botychprzykładówrozprawyteo- [789] logicznej,doskonałychwewszyst-
kichswychpunktach,tentylkomożedostarczyć,ktowymowępołączyłzmą-
drością.nużejednak,jakiekolwieksąnaszeprzykłady,któresamiwnosimy,
jeśliniebędąlepszeodstarożytnych,będąmożestosowniejszedlaczasu.

RozdziałXIII,

przykładpierwszy,gdziepodstawateologiipodanajestwwątpliwość

oofierzeeucharystiimampierwszyspórzWiklifitamiiluteranami.czy-
nięwbrewmemuzałożeniu,gdyurządzamrozprawęorzeczyjaknajbar-

dziejjawnej.Jeżelibowiemcośtakbardzopewnejestiudowodnione,żewśród
uczonychmężówstaleiwciążjestzgoda,niezwykłemuzasadniać,bymrzeczy
niewątpliwejuzasadniającwątpliwąnieuczynił.inienadtymbędępracował,
bymrzeczywyraźniewKościeleokreślonejdowodziłmymiuzasadnieniami,
leczraczejnadtymbędęsiętrudził,bymjednązpodstawTeologiinietylero-
zumowaniem, cowykładempotwierdził.Tak stanie się, żenaświetleniem
prawdy,wszelkieciemnościbłędówwypędzę.choćuzasadnieniaofiaryKo-
ściołasąnajpewniejsze;którymizaśluteranieprzeciwkowalczą,jakimsię
zaistewydaje,sąnajwiększe,jakjazaśmyślę,wszystkiesąlicheizmyślone,
ledwiegodnenocnejpracyiumysłustaruszek,takiemianowicie,zpowodu
którychnietylkoodpowszechnegoprzekonaniawiernych,alenawetodoso-
bistegopoglądujednegoprzyjaciela,nikomunienależałobyodchodzić.lecz
ślepiuczniowie,porwanibłędemszalonegonauczyciela,uzasadniającwma-
wiająsobie,żeeucharystianiejestofiarą.(luterjakczęstogdzieindziej,tak
wksiędzeDe abro ga tio ne Mis sae pri va tae orazDe cap ti vi ta te Ba by lo ni ca;
ekolampadiuszwksiążce,któraprzezniektórychtytułowanajestDe Co ena
Do mi ni, rozdział9; BucerwdrugiejksiędzeDe ve ra et fal sa Co enae Do mi ni
ad mi ni stra tio ne; Kalwin:In sti tu tio nes, rozdział18.ProtestanciwApo lo gia
Au gu sta na).

(Pierw sze uza sad nie nie). nadtoKalwinopierasięnajpierwnatymświa-
dectwieapostoła:A tam tych ka pła nów wie lu by ło dla te go, że im śmierć trwać
nie po zwa la ła. Ale ten, po nie waż trwa na wie ki, wie ku iste ma ka płań stwo.
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Dlate go też i w peł ni zba wiać mo że tych, co przez nie go przy stę pu ją do Bo ga,
gdyż za wsze ży je, aby wsta wiać się za na mi. Przy sta ło bo wiem, aby śmy ta kie -
go mie li Naj wy ższe go Ka pła na, świę te go, nie win ne go, nie po ka la ne go, odłą -
czo ne go od grzesz ni ków, i pod nie sio ne go nad nie bio sa. Któ re mu nie po trze ba,
jak in nym ar cy ka pła nom naj pierw za wła sne wy stęp ki co - [790] dzien nie skła -
dać ofia rę, a po tem za wy stęp ki lu du, bo to raz na za wsze uczy nił, zło żyw szy 
w ofie rze sa me go sie bie. Bo Za kon usta na wiał ka pła na mi lu dzi sła bo ściom
pod le głych, lecz sło wa mi przy się gi, da nej po Za ko nie, usta no wio ny zo stał Syn
do sko na łym na wie ki (hbr7,23-28).

WtymmiejscuPawełoddzielakapłaństwoStaregoPrzymierzaodnowego
kapłaństwa,ponieważw tamtymbyłowielukapłanów,w tym jestkapłan
jedyny.Wyjaśniazaśpowódtejrzeczy,iżtamcibyliśmiertelni,dlategopotrze-
bowalinastępców,którzybylibypodstawianiwmiejscezmarłych.achrystu-
sowi,któryjestnieśmiertelny,niepotrzebażadnychkolejnychwikariuszy
podstawiać,jakimisąci,którzyobecniecodziennieskładająofiarę,aliczni
iśmiertelnizbaczająwmrokiPrawa,wktórymwieluitośmiertelnychzostało
uczynionychkapłanami.równieżnasikapłaniisamisłabisą: Któ rym po trze -
ba, jak in nym starym naj pierw za wła sne wy stęp ki skła dać ofia rę, a po tem za
lu du. ciwięcnowi,ponieważsąjaknajbardziejpodobnidostarych,sąkapła-
namiPrawa,anieewangelii. Potwierdzazaśto,jakmówi,nawetnajmocniej,
żekapłanmabyćpowołanyprzezBoganasposóbaarona,jaktwierdziten
samapostoł(hbr5,4),amyniemożemyprzedłożyćżadnegopowołania, które
broniłobynaszegokapłaństwa.znikawięcofiara,którabezkapłananiemoże
zaistnieć.

(Dru gie uza sad nie nie). Kalwinznówtosamouważa,żePawełwalczy
zwiarąKościoła,gdywtymsamymliścierzecze:A nie że by miał czę sto ofia -
ro wać sa me go sie bie, jak naj wy ższy kpłan, któ ry raz na rok wcho dzi do świą -
ty ni z krwią cu dzą: Bo gdy by tak by ło, mu siał by był po wie le ra zy cier pieć od
po cząt ku świa ta; lecz te raz pod ko niec wie ków raz się uka zał dla zgła dze nia
grze chów przez ofia rę sa me go sie bie (hbr9,25-26).ztegourywkaznówwnio-
skuje,żenasikapłanisązakonni,którzynietylkowkolejnelata,lecznawet
codzienniewchodządoŚwiętegoŚwiętychofiarująccudząkrew,którawedług
apostołarazzostałaofiarowana.

SkorozaśPawełwyraźnietwierdzi,iżżertwa,któraskładanajestwofie-
rze,musibyćwyniszczonaizabita,jeślizaistewposzczególnychMszach
chrystusjestskładanywofierze,wposzczególnychrównieżMszachjestzabi-
jany.albowięcuzasadnieniePawłajestpuste,gdymówi: Bo [791] gdy by tak
by ło, mu siał by był po wie le ra zy cier pieć od po cząt ku świa ta, albojeślichry-
stusjestskładanywofierze,prawdziwiecierpi.lecznaołtarzuofiarujemy
ciałożyweiniecierpiętliwe;więcmożebędziemogłabyćofiara,alewżaden
sposóbwyniszczenie.itojestowouzasadnienie,którymKalwiniekolam-
padiuszprzedziwniemiotają,ajeszczeniezacząwszywalki,pyszniąsięjak
dzielnizwycięzcy.

(Trze cie uza sad nie nie). luteranieściślejnaglątenurywek:Za kon bo wiem
bę dąc cie niem dóbr przy szłych, nie sa mym ob ra zem rze czy, ty mi sa my mi 

KsięgaXii594



ofia ra mi, któ re co ro ku usta wicz nie za no szą, ni gdy nie mo że do sko na ły mi uczy -
nić przy stę pu ją cych. Ina czej za prze sta no by ich ofia ro wa nia, bo nie mie li by
już żad ne go grze chu na su mie niu raz oczysz cze ni ofiar ni cy (hbr10,1-3).apo
wieluinnych,którezadługobyłobyprzytaczać,czytamytak:Bo pod czas gdy
ka żdy ka płan co dzien nie sta wia się do słu żby oł ta rza i te sa me po wie le ra zy
ofia ry za no si... Ten zło żyw szy za grze chy jed ną ofia rę... Jed ną ofia rą do sko -
na ły mi na wie ki uczy nił po świę co nych (hbr10,11-14).

Pawełwięcwykazuje,żeofiaryStaregoPrzymierzabyłysłabeibezsilne,
ponieważczęściejbyłypowtarzane.ciwięc,którzywnowymPrawiepowta-
rzająofiary,ciswoimpowtarzaniemświadczą,żeichuprzednieofiarybyły
słabeinikłe,anawetofiarachrystusabyłaniedoskonała,ponieważcodzien-
niewieledorzucają.złotoustypowiada:Tojestmo cą le kar stwa, że sto su je się
raz, a nie czę ściej (Ho mi lia 17 in 10 ca put Epi sto lae ad hebraeos). aTeofi-
laktpowiada:Moc niej sze le ki raz na wet przy ło żo ne le czą, któ re zaś czę ściej
są po wta rza ne i na kła da ne, tym sa mym oka zu ją się mniej moc ne (...). Lecz 
i lek, któ ry czę sto ten sam jest sto so wa ny, wska zu je, że cho re go gnę bi ta sa ma
cho ro ba (In 10 ca put Epi sto lae ad He bra eos). Dlategojeśli takżetasama
żertwanowymiofiaramikapłanów,jakbytensamlek,częściejjeststosowana,
pierwszaofiarachrystusaanichorychdoskonalenieuleczyła,aninie uczy -
niła do sko na ły mi na wie ki po świę co nych, mianowiciegdyżludziecodziennie
nowymiipowtórnymiofiaramisąleczeni,poświęcani,doskonaleni.

Dodaj,żetrochędalejapostołmówi:Gdzie wi ny są od pusz czo ne, tam nie
ma już za grzech ofia ry (hbr10,18).Pojedynejwięcżertwiechrystusa,którą
wynagrodzonenakrzyżuzostaływszystkiegrzechy,poodpuszczeniutakże
niegodziwościprzezsakramentychrystusa,[792] żadnaniepozostała za
grzech ofia ra. niemawięcwKościele takiejofiary.Tocoapostołzaraz
poświadczamówiąc:Bo je śli roz myśl nie zgrze szy my po otrzy ma niu zna jo mo -
ści praw dy, nie bę dzie już żad nej ofia ry za grzech (hbr10,26).Ktozaśpowia-
da:żad nej, mówiiżnietylkochrzest,leczżadnażertwaniepozostaje.Myzaś
mówimy,żejakaśpozostaje,mówimywięcwbrewapostołowi.

imówią,żeniemożnasiętemuprzeciwstawićzastrzegając,żewnowym
Prawieniemarozmaitych,albowieluofiar,jakniegdyśwzakonie,leczjedna
itasamaczęstojestpowtarzana,jakprzeciwstawiająsięzłotoustyiTeofilakt.
PonieważapostołwykluczyłznowegoTestamentunietylkoofiarywielu
różnychrzeczy,lecztakżepowtarzanąofiarętejsamejżertwy,wtesłowa:
A nie że by miał czę sto ofia ro wać sa me go sie bie, itd.(hbr9,25).Tymczasem
chrystusnaołtarzusiebiesamegonawetterazofiaruje,jakpotemokażesię
zezdaniakatolików.Mówiteż,iżpowtarzanaofiaradlategozostaławStarym
Testamenciesprawowana,gdyżpierwszaniebyładoskonała(hbr10,11).czy
zaświelerzeczy,czytasamaczęstojestofiarowana,uzasadnieniePawłapo-
zostajeniepokonane,jeślipierwszaofiarabyłabydoskonała,żadnejnastępnej
niepotrzebuje:itakpóźniejsikapłaniodstąpilibyodofiarowania.Uzasadniają,
żetakdziejesię,iżtendrugiunikkatolikówjesttakżepróżny,mianowicie,że
apostołmówiokrwawejofierze,wktórejchrystusrazumarłnakrzyżu,nasze
zaśsąbezkrwawe.czybowiemofiarajestkrwawa,czybezkrwawa,jeżelijest
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częściej powtarzana, ofiara poprzednia nie uświęciła doskonale, ani nie
wyczerpałaminionychgrzechów,zaktóreinnażertwajestskładana.

Żadnąwięcszczeliną,jaksądzą,ujśćniemożemy,lecztrzeba,byśmyprzy-
znali,żecałyList do He braj czy ków odrzucaofiarynowychkapłanów,zwłasz-
czarozdziałdziesiąty,gdziejeślibyPawełmówiłtylkookrwawejżertwie,
łatwozostałbywyśmiany,albogdypowiada:A gdzie wi ny są od pusz czo ne,
tam nie ma już za grzech ofia ry (rz10,18);albo,nawetbardziej,gdyrzecze:
Bo je śli roz myśl nie zgrze szy my... nie bę dzie już ofia ry za grzech (rz10,26).
niemabowiemznaczenia,czykrwawajest,czybezkrwawa,jeślijestofiarą
iżertwązagrzech.

[793] (Czwar te uza sad nie nie). Do tegoMateusz (26,26-28) i Łukasz
(22,19-20)iPaweł(1Kor11,23-26)otwarcieopowiadają,żePannaostatniej
WieczerzyzaistenieofiarowałciałaikrwiBogu,leczrozdałuczniomeucha-
rystiędoprzyjęcia.najlepszawięcMszabędzieta,którabędzienajbardziej
podobnadopierwszej;pierwszazaśbyławieczerzą,anieofiarą.Gdybybo-
wiemwtedychrystusofiarowałkrewzagrzechy,jużprzedKrzyżemgrzechy
byłybyodpuszczone,chybażepodczasWieczerzykrewchrystusanapróżno
zostałaofiarowana,któranieosiągnęłaodpuszczeniagrzechów,któreosiąga
choćbyteraz,ofiarowanaojcuprzezkapłanów.

(Pią te uza sad nie nie). Ponadtoluterprzeciwstawianamtemiejsca,wktó-
rychkielichkrwichrystusowejzwanyjesttestamentem(Łk22,20oraz1Kor
11,25).Testamentzaśniejestdziełemspadkobiercy,leczspadkodawcy,aofiara
jestnaszymdziełem;sakramentwięckrwiniejestofiarą.Tozaśrozumowa-
nie,DobryBoże!wielkąozdobąsłówjakbypurpurąmałpęodziewa!coza
wielkalekkomyślnośćjest,mówi,żetestament,tojestobietnicędziedzictwa
mymamyzwaćnaszymdziełem,któreoddajemyspadkodawcyjakozadość-
uczynienie?agdzietrzeba,byśmybyliwdzięcznizadarmodane,tamprzy-
chodzimydumnidawaćdoodbioru,byspadkodawcaniebyłjużrozdawcą
dóbrswoich,leczodbiorcąnaszych?niemożebowiembyć,bytenodtego
samegojednocześniebrałidawał,ofiarowałiprzyjmował.Jakzaisteobłędny
będzieubogiipotrzebujący,jeślipowie,żedobredziełodajebogatemu,zktó-
regorękibierzedobrodziejstwo.

(Szó ste uza sad nie nie). Przytaczajątakżenatoświadectwadawnychświę-
tych.Pierwszeowozłotoustego:Ta na sza ofia ra jest przy kła dem tej, któ rą
Chry stus zło żył na krzy żu. ... Nie in ną zaś, lecz za wsze tę sa mą skła da my;
bardziej zaś czy ni my jej wspo mnie nie (Ho mi lia 17 in Epi sto lam ad He bra eos).
aTeofilaktrzecze:co wię cej, ro bi my ra czej wspo mnie nie tej ofia ry, któ rą
Chry stus sie bie ofia ro wał (In 10 ca put Epi sto lae ad He bra eos). ztejpopraw-
kiekolampadiuszwnioskuje,żedlazłotoustegoiTeofilaktanaszaMszanie
jestwłaściwieofiarąciałaikrwichrystusa,leczprzykładem.inaczejniepopra-
wialibytego,coprawdziwieiwłaściwiezostałopowiedziane.

Dodajątakżeaugustyna:Ob raz swe go ca ło pa le nia dał do po wta rza nia 
w Ko ście le (Li ber 83 qu aestio num). aznowuw innymmiejscupowiada:
Chrze ści ja nie pa miąt kę zło żo nej ofia ry ob cho dzą (Con tra Fau stum, rozdział
18).awpewnymliściedoBonifacego(Epi sto la 23) uczy,że [794] wofierze
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eucharystiinazwarzeczyzwykłabyćnadawanasamejpostaciiprzykładowi.
WreszcieBazyliueutymiusza(In Mat tha eum, rozdział36),tenaszenazwał
przy kła da mi prawdziwejofiary.niesąwięcprawdziwąofiarą,leczfigurą
ofiary.

(Siód me uza sad nie nie). anietylkoświadectwami,lecztakżerozumemchcą
naszgnieść.Bogdybygrzechybyłyodkupioneofiarą,comykatolicytwier-
dzimy,odkupienienaszebyłobyrównieżodnassamych,przeznaszeofiary.
cojestjawnągłupotą.

(Ósme uza sad nie nie). Dodają,iżbyćniemoże,abydziałanienaszeudzie-
lałoinnemuodpuszczeniagrzechów,mocątegodziałania,coniektórzynasi
nazywają:mo cą czy nu zdzia ła ne go. Samegobowiemtylkochrystusadziała-
niaiczynyodpuszczajągrzechyzsiebie.TymczasemofiaraiMszajestdzia-
łaniemnaszym,niegodziwejestwięctwierdzić,iżzewzględunasiebieBoga
czynilitościwymigładzigrzechy.inatymjednymluteraniechcąustalićstan
tegosporu.Twierdząbowiem,żemajątęzasadętakmocną,pewną,gotową,
iżzdołasięostaćwbrewwszelkimpiekielnymbramom.

Tozaśrozumowaniezdajesiępopieraćireneusz(księgaczwarta,rozdział
34)wtesłowa:Nie ofia ry uświę ca ją czło wie ka, lecz su mie nie te go kto ofia ru -
je uświę ca ofia rę bę dąc czy ste i spra wia, że Bóg przyj mu je jak by od przy ja -
cie la. Grzesz nik, rze cze, któ ry za bi ja mi ciel ca, jak by psa za bił. Po nie waż więc
Ko ściół ofia ru je z pro sto tą, słusz nie je go dar u Bo ga uzna ny jest za czy stą ofia -
rę. Jak i Pa weł mó wi do Fi li pian: Mam wszyst ko i ob fi tu ję; na peł nio ny je stem,
otrzy maw szy od Epa fro dy ta co ście po sła li, won ność wdzięcz no ści, ofia rę przy -
jem ną, Bo gu mi łą (flp4,18).Powiedziałzaś,żetaofiarajesttą,którąmyteolo-
gowieusiłujemywywnioskowaćzpierwszego rozdziałuMalachiasza (Ml
1,11).niepozostajewięcunasżadnażertwa,którazsiebiegładziłabygrzechy
innych,ajeślicośma,matoodofiarującego.Tymuzasadnieniemzwalcza
nasBucer.

(Dzie wią te uza sad nie nie). Pozatymodpuszczeniegrzechówjestuświęce-
niemiusprawiedliwieniemczłowieka,tozaśkażdemuprzypadaprzezwłasną
wiarę,jakdorzymianpiszeapostoł;żadnawięcofiarakapłanaz czy nu zdzia -
ła ne go grzechówinnychludzinie[795] odpuszcza.Boiczynychrystusa
zaistetylkoprzezwłasnąwiaręsąudzielaneludziom,zgodnieztym:Bo je go
Bóg uczy nił we wie rze prze bła gal ną ofia rą (rz3,25). również:jeślimocąswą
ofiarakapłanazmywagrzechyinnych,przetoofiaraudzielałaski.obmycie
bowiemwinbezłaskiwo dy try ska ją cej ku ży wo to wi wiecz ne mu (J4,14)nie
możezaistnieć.iniemożemywymknąćsię,mówiąc,żeprzezofiaręodpusz-
czanesągrzechypowszednie,anieśmiertelne.Bojeślikrewchrystusaskła-
dana jest w ofierze, wszystko zaiste odpuszcza, bo wylana została na
odpuszczeniewszystkich.chybażedaremnieibezpowodumykatolicyprosi-
my,bytaofiara: star ła wszyst kie prze wi nie nia na sze, iznowu,by:by ła ob my -
ciem prze stępstw i od pusz cze niem wszyst kich grze chów.

(Dzie sią te uza sad nie nie). Prócztego,skoromykatolicywyznajemy,że
wtejofierzezawartajestkrewchrystusa,jednąofiarązniesionebyłybykary
zawszystkiegrzechy.rzeczbowiemofiarowanajestwartościnieskończonej.
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Daremnewięcbyłoby,za tesamewięcejMszyodprawiać.cizaś,którzy
mówią,żeowocnieskończonejżertwyograniczonyjestprzezofiarującego
kapłana,odpieranisąprzezluteranówzwielurozmaitychpowodów.naj-
pierw,żeowocsakramentówniejestokreślanyprzezszafarzy,awięczaiste
iofiary.następnie,bochociażkapłanofiarującybyłbywgrzechuśmiertel-
nym,ofiarajednakpomagatemu,zakogojestskładana;awięcmoctejofia-
rynieotrzymujeżadnegokresuodkapłanaofiarującego.Także,ponieważ
wartośćrzeczynieskończonejniezmniejszasię,czydawanajestprzezubo-
giego,czyprzezbogatego;stozłotychmianowicie,wartejeststo,przezkogo-
kolwiekostateczniebyłobyofiarowane.anawet,imrzeczofiarowanajest
większa,atenktoofiarujejestbiedniejszy,ofiarawtymwiększejjestcenie.

nadto,jeślirazofiarujęBogumojąkrew,krewmojawylanazdolnajest
zgładzićwszystkiegrzechyicenaniezmniejszasięprzezofiarującego.Wszy-
scybowiemMęczennicy,chociażnierównejzasługi,zarównojednakdostępo-
waliprzebaczeniawszystkichgrzechów.Jeśliwięckapłanprawdziwieofiaruje
krewchrystusa,żadnymijejgranicaminieokreśla,lecznawetrazofiarowa-
nawystarczydoodpuszczeniawszystkichgrzechów.ofiaraołtarzawreszcie
takżeterazskładanajestzanasojcuprzezchrystusanajwyższegoKapłana;
odniegoprzetomanieskończoną[796] wartość, jakąmianowiciez tego
samegopowodumiałanieskończonąnakrzyżu.niemożemybowiemtego
zaprzeczyć,skoro:Wie ku iste ma ka płań stwo, dla te go też i w peł ni zba wiać
może tych, co przez nie go przy stę pu ją do Bo ga, gdyż za wsze ży je, aby wsta -
wiać się za na mi (hbr7,25).

aSobórlaterańskizainnocentegoiiipowiada:Je den jest Po wszech ny
Kościół wier nych, w któ rym je den i ten sam jest ka pła nem i ofia rą. (cic,
Decre ta les Gre go rii IX, księgapierwsza,tytuł1,rozdział1: Fir mi ter;a.fried-
berg2(1955)5-6).Mówizaśbezwątpieniaotym,coofiarujemynaołtarzu.
znównaSoborzeTrydenckimokreślonezostało,żechrystuswszystkienasze
zadośćuczynieniaofiarujeojcu;owielewięcbardziejofiarujetężertwę,którą,
byśmyBogazadowolili,naołtarzuzachowujemynaofiarę.Tęsprawęnietylko
ambroży(pierwszaksięgaDe of fi ciis mi ni stro rum, rozdział48),wspaniale
opróczinnychŁacińskich,leczGreccywswoimkanoniejawniepotwierdza-
ją.zaiste,jakkapłanniewimieniuwłasnymkonsekrujeisprawujeSakrament
eucharystii,takniewswoim,leczchrystusaimieniuskładaofiaręeuchary-
styczną.ajeślikrewchrystusaobecniejestżertwąnaodkupieniewin,cena
zaśtejkrwiżadnymkresemniejestograniczona,zwłaszcza,żeprzezsamego
chrystusajestofiarowana,pozostajecałkowicie,żejednąofiarąwszystkiekary
winsązapłacone.

(Ostat nie uza sad nie nie). nakoniecKalwinspierasię,żeSakramenteucha-
rystiiwalczyzwyrazemofiara.rzecze:eucharystiajestdarem,którytrzeba
przyjąć z dziękczynieniem, ofiara zaś jest ceną, którą Bóg przyjmuje na
zadośćuczynienie.ilewięcjestodległeda wać odbrać, tyleodsakramentu
odległajestofiara.Tobowiemuzasadnieniepowoduje,żepozostałesakra-
mentyniemogąbyćofiarami.równieżeucharystiapodarmowymprzebacze-
niugrzechów,podostąpieniupojednania,obiecujenamwzrostżyciaiłask.

KsięgaXii598



Tymczasemofiaraśpiewainnąpiosenkę,mianowicieżeBóg,jakbydotąd
zagniewany,przejednanyjestjakbyjakąśuiszczonąceną,aniesązgładzone
przewinienia,któremówisię,iżofiaragładzi.

Pomijaminneśmieszneuzasadnienia,niegodnebowiemsą,byśmypowa-
żnieimodpowiadali.leczitepowyższe,jakjużprzedtempowiedziałem,
chociaż zpozoruwydają sięprawdopodobne, starannie jednak rozpatrzo-
ne,okazująsiępuste.Gdytotymczasemrozwijamiwiaręmojąoofierze
[797] Kościołakrótkowykładam,uważaj,proszę,czytelniku.

Jeżelijestjakaśrozprawa,gdzietrzebaokreślićto,oczymsięrozprawia,
jaknajbardziejwierzę,iżtojestta,którąmydzisiajurządzamy,ponieważwi-
dzimy,żenietylkoWiklificiiluteranie,lecztakżejacyśkatolicynieznając
naturyimocyofiary,obracająsięwnajwiększymbłędzieinieznajomościnaj-
ważniejszychrzeczy.(zobaczTomasznetterzWalden:Li ber de sa cra men tis,
rozdział31i32).Mającwięcrozwinąćcotojestofiaraicozawierawswoim
określeniu,tonajpierwprzyjmuję,żeofiarajestwłaściwymczynemreligii,
toznaczy,jejmocy,któraniesieBogucześćiobrzęd.Boofiarajestjakbyświę-
tymczynem (sa cri fi cium qu asi sa crum fac tum), jakmówiGrzegorz(cic,
Decre tum, częśćdruga,causa1,zagadnienie1,rozdział84:Mul ti; a.fried-
berg1[1955]387-388);czynićzaśświęteBogu,należyniewątpliwiedohołdu
iczciBoga;składaniewięcofiarjestwłaściwączynnościąreligijną,która
mianowiciepoświęconajestsamejchwaleBożej,jakpiszeaugustyn(Con tra
ad ver sa rium Le gis et Pro phe ta rum, księgapierwsza,rozdział18;orazDe civi -
ta te Dei, księgadziesiąta,rozdział4),arównieżŁukaszwDziejachapostol-
skich,rozdział14.

następnieprzyjmujęto,żeofiarajestgatunkiemczynuświętegoireligij-
nego,adlategoświętyczynjestdlaofiaryjakbyrodzajem.Boktórzytenwyraz
rozciągająnawszystkieobrzędyreligijneiczynyreligii,zjakiegopowodu
torobią,niechsamipatrzą;zpewnościąwalczązodwiecznymzwyczajem
iKościołaiPisma.BoKościółuznajesiedemsakramentów,anieuznajesied-
miuofiar.awięcniekażdyczynświętylubobrzędjakiejkolwiekreligii,jest
ofiarą.StądiSobórflorenckijasnooddzieliłofiaryodpozostałychświętości.
awiadomo,żewStarymPrawieinnebyłyprawaoofiarach,inneopozosta-
łychobrzędachświętych.Tasprawajestkonieczna,byśmyniemieszaliofiar
zinnymiświętościami.

Dodaj,żewofierzepowinnabyćżertwa,któradlaBogajestwyniszczana;
śmiesznezaśjestchcieć,wkażdymreligijnymobrzędziewymyślićżertwę.
Dodajteż,żeŁacińskitłumaczzwieofia rą to,coGrecyθυσια;dlaGreków
zaśθυσιαniejestjakimkolwiekświętymczynem,leczszczególnymobrzędem
religijnym,wktórymrzeczświętajestdlaBoganiszczonaalboprzezkrew,
albo przez ogień, albo jakimś innym sposobem. chociażTeofilakt pisze,
żewłaściwieθυσιας sąraczejte,któreprzez[798] ogieńsąuświęcane,niż
te,któreprzezkrew.lecziPorfiriuszpowiada:Od wy zie wu ognia, któ ry Gre -
cy zwą θυμιασιν,rów nież Thy sia, to co po ła ci nie zwie my sa cri fi cium (ofia ra), 
u Greków w starożytności była nazywana. Teraz zaś nieprawidłowo pojmujemy
Thy sia, na zy wa jąc ją czcią, któ ra spra wo wa na jest we krwi. DotądPorfiriusz.
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(Wksiędze:De abs ti nen tia ab esu car nium; euzebiusz:De pra epa ra tio ne
Evan ge li ca, księgapierwsza,rozdział6).leczbytobyłopierwszympocząt-
kiemwyrazu,pisarzecinieprzeczą,iżpospoliteużywanietegowyrazuobej-
mujewszystkoto,coalboprzezogień,alboprzezkrewjestwyniszczane.ato
Łacińscytłumaczemówią,żenazywasięofiarą.

ajeżelizużywaniaprawidłowomówiącychizwyczajuBoskiegoPisma
należyprzyjąćwłaściwetegowyrazuznaczenie,znajdziemyzaiste,żeofiara
zachodzitylkowtedy,gdyjakaśrzeczświętaskładanajestBogu.Bogdzienie
maskładania,tamiofiarybyćniemoże.Ktobowiemsprawujesakrament
chrztu,albobierzmowania,albokapłaństwa,albomałżeństwa,alboostatniego
namaszczenia,tenchociażbezwątpieniaczynirzeczświętąiBożą,żejednak
sprawujeofiarętylkonajbardziejniedorzeczniemożnapowiedzieć.Ponieważ
nawetsamaeucharystia,jakdługoprzechowywanajestwpuszce,nienosi
nazwyofiary.Dopierowtedyzwanajestżertwą,gdyjestskładana.Składanie
więcnależydoistotyofiary.To,czegoPawełczęstouczy,jakwpiątymroz-
dzialelistudohebrajczyków:Ka żdy ... ka płan ... po sta wio ny by wa w tym, ...
aby skła dał ... ofia ry za grze chy (hbr5,1).awsiódmymrozdziale:Za wła sne
wy stęp ki co dzien nie skła dać ofia rę (hbr7,27).awdziewiątymrozdziale:Dary
i ofia ry skła da ne (hbr9,9).orazwdziesiątymrozdziale:Ty mi sa my mi ofiara -
mi, któ re ... usta wicz nie za no szą, (hbr10,1)itd.

inietrzebatrudzićsiętam,gdzienicniejestwątpliwe.Tododaję,żenie-
którzyztrudemprzyjmują,jeślirozważanajestmocinaturategowyrazu,
żeniekażdeświęteskładaniejestofiarą,leczczegośinnego,pozaskładaniem,
domagasięwyrazofiara,jakmówiŚwiętyTomasz(Sum ma the olo gi ca. ii-ii,
zagadnienie 85, artykuł 3, na trzeci zarzut), bardzo bystro, jakwszystko.
aTeofilakt(In ca put octa vum Epi sto lae ad He bra eos) rzecze:Ści sła za iste
jest ró żni ca da ru i żer twy. Θυσιας bo wiem, to jest ofia ry, są przez krew i cia ło
ofia ra mi, al bo wszyst ko, co przez ogień jest ofia ro wa ne. Da ry zaś są, jak owoce
i co kol wiek [799] in ne go, bez kr wa we i po zba wio ne ognia. 

TomianowicierozróżnieniePawełstaranniezachowujewliściedohebraj-
czyków.Mówi:Ka żdy bo wiem naj wy ższy ka płan ... po sta no wio ny by wa, ... aby
ofia ro wał da ry i ofia ry (hbr5,1).iznowu:Ka żdy naj wy ższy ka płan jest usta -
na wia ny dla ofia ro wa nia da rów i ofiar (hbr8,3).azłotousty(Ho mi lia 18 in
Epi sto lam ad He bra eos), wyjaśniając owo (hbr 10,5): Ofia ry ani da ru
nie chcia łeś, dokładniezaznaczył,żeistniejetaróżnicadaruiofiary.awięc
niekażdydarjestofiarą.

Tejzgołasprawynajbardziejmożedowodzitouzasadnienie,żegdyzgod-
niezprzepisemprawaskładanożywezwierzęnigdzietoniebyłozwaneżer-
twą,alboofiarą.chybazechcesz,żewtedysynowiewyniszczanibyliwofierze
przezŻydów,gdypoobrzędachoczyszczeniabyliprzedstawianiPanu.Ponie-
ważtojestzdrożne,zgadzamysię,iżniewszystkieoddaneBogurzeczysą
żertwami,alboofiarami.nadtozaś,jeślizrzecząskładanąkapłanczyniłcoś
świętego,jakjeśliwylewałkrewzwierzęcia,jeślispalałkadzidło,jeślikruszył
zboże,jeślipokropionąoliwąmąkępszennąsmażyłnapatelni,wtedydopiero
prawdziwie składał ofiarę. Że tychwszystkich rzeczy są ofiary, czytamy
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wKsiędzeKapłańskiej,rozdzialedrugimiszóstym;liczb,piątymidrugim;
drugiejKronik,rozdziale28.MądrzeprzetoiwspanialeŚwiętyTomasznapo-
mniał,żeistotaofiarypoleganatym,iżzrzecząskładanąBogudziejesięcoś,
czymsamarzeczświętawpewiensposóbjestniszczona.Jeślibowiemkapłan
składacałąinietkniętą,zwiesiędarem,daniną,anieofiarą.To,cowGreckim
wyrazieθυσιαwyraźniejjestwidoczne,jakmówiliśmyniecowyżej.

Powyłożeniutychsprawłatwopojmujesię,żeluteraniewApo lo gia Augu -
sta na naopakokreśliliofiarę,żejestobrzędem,lubczynem,przeznasBogu
oddanym,abyśmygouczcili;jakdaniny,pierwociny,dziesięciny.Tozaśokre-
śleniezjegoprzykładami,byśmyinneuzasadnieniapominęli,wystarczająco
odpieraapostoł,zarównowyróżniającdaryodofiar,jakbardziejuzasadnia-
jąc,iżgdybychrystusczęstoskładałsiebiewofierze,częstotakżebycierpiał.

leczbyotworzyćwiedzęrzeczyukrytejiniejasnej,temucopowiedziano
najpierwzarzucasię,żeProrokczęstowspominaOfia rę chwa ły (Ps49,23;
106,22;115,17),którąPawełtłu- [800] maczy:Ofia rę chwa ły, to jest, owoc
warg, wy zna ją cych imie niu je go (hbr13,15).określeniewięcofiaryniejest
takciasnozamknięte.następnietowydajesięprzeciwne,copiszeapostołdo
rzymian:Pro szę was, ... aby ście wy da wa li cia ła wa sze na ofia rę ży wą (rz
12,1).awięcwofierzeniemusibyćżertwa,którabyłabyzabijana,leczwy-
starczy,jeślinaszeżyweciałowydamynaofiarę.natrzecimmiejscutosię
zarzuca, co jest na ustach wszystkich: Ofia rą dla Bo ga duch skru szo ny
(Ps50,19).następnieto:Na peł nio ny je stem tym, ... co ście po sła li, won ność
wdzięcz no ści, ofia rę przy jem ną (flp4,18).iznowu:Do bro czyn no ści i wza -
jem ne go udzie la nia nie za po mi naj cie, bo ta kie ofia ry po do ba ją się Bo gu (hbr
13,16).Tymimianowicieuzasadnieniamikierowaniniektórzysądzili,żenazwę
ofiaratrzebaokreślićszerszymigranicami,przeznasbowiembardzociasno
zawężoną.

Jazaśtakdalekijestemodtegozdania,żenietylkoniesądzę,iżprawdziwe
określenieofiary,któreprzeznaswyżejzostałoumieszczone,tymiuzasadnie-
niamijestzaciemnione,leczuważam,iżstajesięnawetjaśniejsze.nadwabo-
wiemsposobysłowaużywanesąwPiśmieŚwiętym,jedenwłaściwy,drugi
wprzenośni.itozaiste,chociażbardzołatwe,jednaknajbardziejgodnejest
uwagi.Wielubowiemizobcychiznaszychzmyliłanieznajomośćtejspra-
wy.Powiadamwięc,żemianoofiarydwojakowPiśmieŚwiętymjestbrane,
właściwieiwprzenośni.Mynadto,gdyrzeczokreślamypowodowaniko-
niecznązasadąfilozofii,niewykładamycowyrazznaczywprzenośni,albo
innymobrazie,leczcowłaściwiezawiera.Właściwawięcnaturaofiaryjasno
jestnamokreślona,awewszystkichświadectwach,któreprzeciwstawiliśmy,
jestjakaśprzenośniainadużycienazwy.cołatwowkażdymzosobnapojmu-
jemy,jeśliodniesiemydoprawdziwejiwłaściwejnaturyofiary.

Wpierwszymmianowicieświadectwie owoc warg (hbr13,15)chwalących
Boga,nazwanyjestżertwą,ponieważumartwionyjęzykiwargipoświęcane
sąpochwałamiBoga.Jakbowiemcieleczabijanynażertwę,żadnychinnych
niewydawałgłosów,niżnacześćichwałęBoga,takjęzykmartwydlaobelg,
zniesławień,rozwiązłości,asamegoBogachwalbiepoświęcony,jakbyjakaś
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ofiarajestskładany,zgodnieztym,[801] conapisano:Od da wać bę dzie my
ciel ce warg na szych (oz 14,3). chociaż w psalmachmożna powiedzieć,
żewyrazyofia ra orazżer twa bezprzenośnibyłyużywane.Byłabowiemprze-
pisanawPrawiemiędzyinnymiofiaradziękczynienia,wktórejprawdziwe
żertwybyłyzabijane.leczPaweł(hbr13,15),jakzwykł,wprzenośniowe
cielesneżertwyprzełożyłnaduchowąofiaręwargchwalącychBoga.

Wdrugimzaśświadectwieistotaprzenośnijestwidoczniejszaijaśniejsza.
WtedybowiemofiarujemyciałonaszejakożertwęBogu,kiedyumartwiamy
naszeczłonki,któresąnaziemi,aciałonasze,dlagrzechuzaisteumarłe,dla
sprawiedliwościzaśżyjące,ofiarujemyPanu.Jakrzeczehieronim: Żer twą
Chry stu sa jest to dzie wic two, któ re go ani du cha nie spla mi ła myśl, ani cia ła
lu bie żność (Ad ver sus Io vi nia num, księgapierwsza).abyćmoże,gdyapostoł
mówiłożywejżertwie,swoimzwyczajemigrałzwalczającymisięwyrazami.
Podobnesąte:Ta, co roz ko szom się od da je wdo wa, ży jąc jest umar ła (1Tm
5,6);słodkiemorze;ziemianiebiańska;ciałoduchowe;duchcielesny.awięc
ztego,iżapostołpowiedział:ży wa żer twa, nienależyzarazwnioskować,
iżzwierzęniepowinnobyćzabijane,gdyskładanejestnażertwę.araczej,
jeślitrzymamymyślPawła,odwrotnymsposobembędziemyuzasadniali.

Jużwtrzecimteżświadectwiejestotwartaprzenośnia.Sercemianowicie
nawzórzbożaskruszoneiogniemmiłościBożejjakbypałające,pewnympo-
dobieństwemzwanejestofiarą.(Wtensamsposóbmówiaugustyn,wdzie-
siątejksiędzeDe ci vi ta te Dei, rozdział6,gdytwierdzi,żeprawdziwąofiarą
jestkażdyczyn,któryzdziałanyjest,byśmyświętąwspólnotądoBogaprzy-
lgnęli.Bowrozdziale5powiedział,żewidzialnaofiara,jestniewidzialnej
ofiarysakramentem,tojestświętymznakiem.ŚwiętyTomasz,Sum ma the olo -
gi ca, ii-ii,zagadnienie85,artykuł2).Dodaj,żejestzwyczajemświętychpi-
sarzynazwyobrazówprzydzielaćrzeczom,przezobrazyoznaczonym,jakimię
Dawidchrystusowi(ez34,23-24),jemuteżnazwęSkała(1Kor10,4).Takie
jestowo:Jam jest praw dzi wy szczep win ny (J15,1).Ponieważwięcprzezte
zewnętrzneofiaryPrawaprzedstawianebyłyjakieśważniejszerzeczyducho-
we,tezgołarzeczyPismaŚwiętenazywają:ofiarami,całopaleniami,żertwami.
Jakzabijaniezwierzątbyłowyobrażeniemumartwieniacielesnychinierozum-
nychuczuć,którepanująwciele,idlategoumartwienieciałazwanejestżer-
twą,zaisteniewłaściwie,leczwmowieprzenośnej.iwtensposóbpozostałe,
którychnietrzebaterazdługąmową[802] rozwijać.

Trzywięcpierwszewątpliwościdokładnieroztrząsnęliśmy;tęzaśczwartą
łatwiejusuniemy,skororazustalonezostało,żeapostołniemówiwłaściwie,
leczprzenośnie.To,comożebyćjasnowykazane.najpierw,żeofiaranależy
najbliżejdoreligii,ajałmużnaidobroczynnośćdomiłosierdziaiszczodrości.
następniezeświadectwaozeasza:Mi ło sier dzia żą da łem, a nie ofia ry (oz6,6).
Wtymmiejscuofiarajasnooddzielonajestodczynówmiłosierdzia.napew-
nogdybywyrazofiarazawierałwłaściwiedaryudzielonebiednym,wżaden
sposóbProrokniepowiedziałby:Ofia ry i obia ty nie chcia łeś (Ps40,7).czego
więcapostołchce,gdyżertwaminazywatedary,któreubogimsąprzydzie-
lane?zaiste,iżoneBogusąnajmilsze.ludmianowiciewierzył,iżżertwy
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najbardziejBogusiępodobają iwydająmunajmilsząwoń(rdz8,21;Wj
29,18.25;Kpł1,13.17oraz3,5.16;lb28,2.6.8.13.24.27).Takdalecezaśto
przekonanienawetwduszachwiernychosiadło,żewobecofiargardziliczasem
czynamipobożnościimiłości.apostołowieznająctęrzeczipragnącprosty
ludprzywołaćdoprawdziwejiszczerejpobożności,obowiązkimiłosierdzia
imiłościnazywaliżertwami,itozaisteniebłędnie,leczsłowamitrochęprze-
nośniąmowyzmienionymi.TakPawełpowiedział:won ność wdzięcz no ści,
ofia rę przy jem ną (flp4,18).TakJakub:Czy ste i nie po ka la ne na bo żeń stwo
przed Bo giem i Oj cem to jest, że by mieć pie czę o sie ro tach i wdo wach w ich
utra pie niu (Jk1,27).Tęsprawęjasnoibezzmianysłówwyraziłówbiegły
wPrawiemówiąc:Mi ło wać bliź nie go jak sa me go sie bie, to jest wię cej niż
wszyst kie ca ło pa le nia i ofia ry (Mk12,33).

cowięcjestofiarąwłaściwie,wjakiteżsposóbobrazowoużywanajest
przenośnie,dosyćzostałopowiedziane.aletoniepowinnowydawaćsięzbyt
mnogie,skoronieznającsiłyimocytegowyrazu,spostrzegamy,żerozprawy
wieluwałęsająsięibłądzą.Trzebazaśbyłoobficiejtowyjaśnić,byusiłowa-
nieprzesadnejzwięzłości,nieodebrałowagisłowomprzezpośpiechrozpra-
wiającego.aleotymdotąd.

następnieofiaręjaknajkrócejpodzielmynagatunki.luteraniewApo-
lo gia Au gu sta na mówią,iżsądwanajbliższegatunkiofiaryiniemawię-
cej:jednymjestofiaraprzebłagalna,mianowiciedlaprzejednaniaBogai
[803] uproszeniaprzebaczeniagrzechów;drugimευχαριστικον,tojestdzięk-
czynna.Twierdzą,żebardzotrzeba,byśmywtymsporzemieliprzedoczamite
dwagatunkiofiaryizwyjątkowymstaraniemstrzegli,bysięniepomieszały.

To,samtakżerazporazprzypominam,leczspostrzegamrównieżito,że
wtympodzialewielegatunkówofiarybłędniezostałoopuszczone.Bonie
tylkozagrzech,alboteżdladziękczynieniazwykłabyćskładanaofiara,lecz
takżejakobłaganie,byodBogamiećdobreżycieipowodzenie.Gdybymożna
było,nazwalibyśmyjąpołaciniepragnącącośuzyskać.TakabyłaofiaraJaku-
ba(rdz28,18-22),takieteżzłożyłaowaniewiastaktórawKsiędzePrzysłów
rzekła:Ślu bo wa łam ofia ry za zdro wie (Prz7,14).zaistewKsiędzeKapłań-
skiejpoofierzezagrzechofia ry za po koj ne dzielonesąnadwieczęści,byjedne
byłyna po dzię ko wa nie po uproszeniuBoga, drugie podjęte ślu bem, al bo
dobro wol nie (Kpł7,11.12.16),abyBogauprosić.

aleoprócztychrodzajówofiary,innymożebyłprzygotowanynato,by
przymierzezBogiemwylanąkrwiązostałouświęcone.otegorodzajuwspo-
minająKsięgi:Wyjścia24,1-8orazczwartaKsięgaKrólewska23,21-23.Bym
pominąłofiaręnaświęcenianajwyższegokapłana,którąPrawodawcaoddzie-
liłodpozostałychofiar(Kpł7,35-38).Bocałopalenie,którebyłowłaściwą
daninąsłużbyludzkiej,orazświęteBogunaświadectwoBoskiejwysokości
ipanowania,bezwątpieniadotychdwugatunkówofiarynienależy.

Więcejprzetoniżdwa,byłyrodzajeżertwwStarymTestamencie;awno-
wympytasię,czyjestchociażjeden.natopytanienatychmiastodpowiem,
jeślitamtedwanajpierwrozwinę,którewtymsporzesąnajłatwiejszedowyja-
śnienia,ajednaksąnawetbardzokonieczne.Popierwsze,nazwaofiaraczasem
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zwykłabyćbranazarzecz,któraBogujestskładana,czasemzaśzasamączyn-
nośćskładaniawofierze.zarzecz,jakwliściedohebrajczyków5,1:Ka żdy
naj wy ższy ka płan po sta no wio ny by wa, aby ofia ro wał da ry i ofia ry za grze chy.
zaczynność,jakwtymurywkuucycerona:skła dać żer twy na ofia rę. Wten
sposóbŚwiętyTomasz(Sum ma the olo gi ca, częśćii-ii,zagadnienie85,arty-
kuł3:wkorpusieorazwodpowiedzinatrzecizarzut)używałtegowyrazu,
aużywałmądrze,skororzemiosło,tkactwo,itympodobne,wtensposóbprzez
uczonychsąużywane.

Podrugiekatolicyjaksakramenteucharystii,takofiaręeucharystiidwo-
masposobami[804] wyrażają.Jestbowiemtyl ko sa kra ment, toznaczyze-
wnętrznepostaciewinaichleba,którezawierająciałoikrewchrystusa.Jest
teżrzecz i sa kra ment, mianowicieciałoikrewchrystusa,którezawartesą
wewnątrz,podpostaciami.PodobnierównieżwofierzeiMszynaszejjest
zewnętrznaofiarapostacichlebaiwina,którąaugustyn(In Psal mum 37)
nazwałOfia rą chle ba i wi na. Jestteżznowuofiarawewnętrznaciałaikrwi
chrystusa,którągłównieBoguojcupodtymipostaciamiskładamy;wewnętrz-
na,powiadam,nieżeonaprzezpostaciejakimśnieswoimsposobemjestwi-
dziana,leczżewewnątrzpostacizamknięta,ukrytajestiniewidzialnawsobie.

Pierwszywniosekpoprzedłożeniutegobrzmi:ofiaraprawdziwieiwłaści-
wieistniejeobecniewnowymPrawie.rzecztanajpierwjasnowynikazMa-
lachiasza.rzecze:Nie mam upodo ba nia w was, ... i da ru nie przyj mę z rę ki
wa szej. Bo od wscho du słoń ca aż do za cho du wiel kie jest imię mo je mię dzy
na ro da mi, i na ka żdym miej scu po świę ca ją i ofia ru ją imie niu mo je mu ofia rę
czy stą (Ml1,10-11).

leczurywektenluteraniewyjaśniająoduchowejofierze,wspólnejwszyst-
kimwiernym.czegożadnymsposobemniedasięobronić.Popierwsze,gdyż
wszystkienaszeczynysąja ko szmat mie sięcz nej nie wia sty (iz64,6);niemogą
więcbezwzględniebyćnazwaneofiarączystą,zwłaszczaprzezlutra,który
spierasię,żenaszesprawiedliwościsągrzechami.następnie,ponieważofia-
rowaćczynnasz,jakodariofiaręczystą,mówiąoni,żejestfaryzejskie,aPro-
roknieofaryzejskiejofierzemówi.Prócztego,gdyżofiaryduchoweniesą
właściwePrawuewangelijnemu,leczbyłyspołemwkażdymprawie;Prorok
zaśwyraźniemówiojakiejśofierzewyjątkowejiwłaściwejnowemuPrawu.
WreszcieponieważtenżeProrokmówiącznówwtrzecimrozdzialeotejże
samejofierze,powiada:Usią dzie wy pa la jąc i oczysz cza jąc sre bro, i oczy ści
sy nów Le wie go (niemówisynówizraela,leczlewiego)...i bę dą Pa nu ofiaro -
wać ofia ry w spra wie dli wo ści (Ml3,3).Miałowięcbyćustanowioneszczegól-
nekapłaństwoiwyświęceniszczególnisłudzydoszczególnejofiaryPrawa
ewangelicznego.

BożeProtestancitozrozdziałupierwszegoodnosządoofiaryduchowej
wszystkichwiernych,atozroz- [805] działutrzeciegodogłoszeniaewan-
gelii,októrymPawełwliściedorzymian15,16mówi:spra wu jąc ka płań -
stwo Ewan ge lii itd.,tąswojąrozbieżnościąświadczą,żeodstępująodjedności
prawdy.ajeślisątoofiarywmowieprzenośnej,ciktórzywtymmiejscudo
przenośnisięuciekają,wszelkąmocPismosłabiająisobiesamymprzeczą.
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Wyznająbowiemisami,żewpojmowaniuPismaŚwiętegonienależyuciekać
siędoprzenośni,chybażezwłaściwościwyrazówwynikłabywielkanie-
dorzeczność.

azaisteniewspółdziałaznimiaugustyn,którywdrugiejksiędzeCon tra
lit te ras Pe ti lia ni (rozdział86)wyjaśnia tenurywekMalachiaszaoofierze
chwały,októrejnapisanejest:Ofia ruj Bo gu ofia rę chwa ły (Ps49,14).Tak
bowiemiSiedemdziesięciuprzełożyło: Od wscho du słoń ca aż do za cho du
chwa lo ne jest imię mo je mię dzy na ro da mi. To,coapostołwyjaśniamówiąc:
Przez nie go te dy za wsze ofia ruj my Bo gu ofia rę chwa ły, to jest owoc warg,
wyzna ją cych imie niu je go (hbr13,15).

leczihieronimzaistenieodnichmówi,gdyświadectwoMalachiasza
wyjaśniatymisłowy,(prawietosamonarozdziałósmyzachariasza):Więc
wła ści wie te raz mo wa jest do ka pła nów Ży dow skich, któ rzy ofia ru ją na wynisz -
cze nie śle pe i ku la we i cho re, by wie dzie li, że po ofia rach cie le snych na stą pią
ofia ry du cho we i nie krew ciel ców oraz ko złów, lecz ka dzi dło, to zna czy mo -
dli twy świę tych, ma ją być skła da ne Pa nu, i nie w jed nej kra inie świa ta, Ju dei,
lecz na ka żdym miej scu ma być skła da na nie ofia ra nie czy sta, jak od lu du Izra -
ela, lecz czy sta, jak w ob rzę dach Chrze ści jan.

Pisarzeci,powiadam,niesąprzeciwnikamiiniestojąpo stro nie kłam stwa
prze ciw ko praw dzie. Bo,jakhieronimnatymsamymmiejscuświadczy:Pra -
wi dłem Pism jest, gdzie tka ne jest jaw ne pro roc two o przy szło ści, po ma now -
cach prze no śni nie osła biać te go, co zo sta ło na pi sa ne. Skorowięcwcałym
świecieidlategouwszystkichludówjednaitasamażertwajestofiarowana,
czysta,sakramentalna,postacichlebaorazwina,iwolnazaisteodwszelkiej
zewnętrznejbrzydotyciałaikrwi,wewnętrzniezaśteżbezkrwawa,chociaż
ciałaikrwijestona,pocoproroctwo,którepostrzegamyjakospełnionewnaj-
czystszejofierzechrystusa,wykręcaćprzenośnymiiduchowymiobjaśnienia-
mi?PrzetojeśliaugustynihieronimwKościelepogan,ofia- [806] ręchwały,
modlitwyświętych,awreszciepozostałeżertwyduchoweuznają,któresą
żertwamiprzenośnieiobrazowo,niewykluczająprzeztoprawdziwejiwła-
ściwejofiaryeucharystii.

anawettensamaugustynpiszącdoPaulinauznał,żeweMszyiofierze,które
Kościółsprawujeinaktóreuczęszcza,zawartyjestwszelkirodzajmodlitw
iuwielbień,októrymmówiPaweł(1Tm2,1-6).zaistemianowicieofiarowa-
nieeucharystiizwielkąwzniosłościąiznakomitościąpozostałychofiarowań,
jestofiarądziękczynieniaiuwielbienia,wktórejimięBożenajchwalebniej
inajwspanialejoświeconejestnajwyższymblaskiem.eucharystiajesttakże
owymprawdziwymkadzidłemnajmilszejwoni,którąwszystkieprośbyimo-
dlitwyświętychsązanoszone,skądionemiłąwońzapożyczają.Todlairene-
usza(Con tra ha ere ses, księgaczwarta,rozdział32i34)byłopowodem,by
zproroctwaMalchiaszapojął,żeobieżertwybędąwKościelechrystusa;ita
którawłaściwiejestżertwądziękczynieniaiuwielbienia,którądlategozwie-
myeucharystią,orazta,którąnazywamyżertwąobrazowo,wprzenośni.

leczbyluteranieniezarzucali,iżzwalczanisąprorockimiiniejasnymi
świadectwami,inne,bardzojasne,przytoczmyzewangelii.Jestwięczapisane
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uŁukaszajaknajbardziejwidoczneświadectwonapotwierdzenietejrzeczy.
Powiada:A wziąw szy chleb, dzię ki czy nił i ła mał i dał im mó wiąc: To jest ciało
mo je, któ re się za was da je. To czyń cie na pa miąt kę mo ją. Tak sa mo i kie lich,
toznaczywziąłidziękiczyniłmówiąc: Ten kie lich to No wy Te sta ment we krwi
mo jej, któ ry za was bę dzie wy la ny (Łk22,19-20).

Gdzienajpierwspostrzegamto,iżsłusznienaSoborzeTrydenckimprzez
wszystkichojcówiteologówzostałodrzuconyBiskupBitonto,którymówił,
żechrystusnaostatniejWieczerzynieofiarowałswegociałaikrwi.Żemia-
nowicieŻydowskimobrzędemczynićBogudzięki,biorącdorąkiunosząc
kielich,jestprawdziwąofiarążertwydziękczynienia.GdywięcPanpowie-
dział To czyń cie, wprostkazałapostołom,bycowidzieli,żeonczynił,totakże
oniczynili,wydającżertwęeucharystii,tojestdziękczynienia.

Jakcyprian,Ad Ca eci lium, wyjaśniłwtesłowa(cic,De cre tum, część
trzecia:De con se cra tio ne, Dystynkcja2,rozdział3:Scrip tu ra; a.friedberg
1[1955]1315): Pi smo mó wi, że by śmy ile kroć kie lich na pa miąt kę Pa na i 
[807] mę ki je go ofia ru je my, czy ni li to, co wia do mo, że uczy nił Pan. akrótko
potem: Przez Pa na na po mnia ni i po ucze ni je ste śmy, by śmy kie lich Pa na 
z wi nem zmie sza ny, we dług te go jak Pan ofia ro wał, ofia ro wa li. aireneusz
(księgaczwarta,rozdział32)rzecze:Po dob nie i krew swo ją wy znał, i na uczył,
no wej ofia ry No we go Przy mie rza. Któ rą Ko ściół przyj mu jąc od apo sto łów, po
ca łym świe cie ofia ru je Bo gu, któ ry da je nam po ży wie nie, pier wo ci ny swych
da rów w No wym Przy mie rzu. apotemwrozdziale34mówi:Ofia ru je my Eu -
cha ry stię nie ja ko po trze bu ją ce mu, lecz dzię ki czy niąc za je go da ro wi znę itd.

(Ro zu mo wa nie Ire ne usza) Gdziepominąwszypowaginiezawahałbymsię
wsamejrzeczyirozumiedoszukiwaćprawdy.Jakbowiemwinnychrzeczach
zdarzasię,żejeświęcieireligijnieofiarujemyBogu,najpierwodniegootrzy-
mane,tak,anawetowielebardziej,gdyweucharystiiprzyjęliśmyciałoikrew
chrystusa szczodrością niebieskiego błogosławieństwa, niezbożni zaiste
będziemyiniewdzięczni,jeśliniezłożymynajwyższejdzięki,oddającBogu
tesamedary,któreodniegootrzymaliśmy,zgodnieztym,cozostałonapisa-
ne:Two je jest wszyst ko, a co śmy z rę ki twej wzię li, da li śmy to bie (1Krn29,14).
iznowu:Cóż od dam Pa nu za wszyst ko, co mi do brze uczy nił? Kie lich zba wie -
nia we zmę (Ps115,12-13).chaldejskaprzeróbkategourywkamatak:Kie lich
od ku pie nia we zmę w przy szłym świe cie. Bożetenpsalmnależydotajemnic
iwiaryewangeliipiszePaweł(2Kor4,13).zbawieniemzaśjestchrystus,jak
Symeonwyśpiewałwewangelii(Łk2,30).leczdobrze.We zmę, bojeślinie
wezmę,oddaćniezdołam.

askorowogóleniczegozesiebieBoguniemożemydać,leczcoodniego
przyjęliśmy,tojakojużnaszeznowutemuoddać,zczyjegodaruwzięliśmy;
wszczególnościzaśniebiańskiebyły:te da ry, te upo min ki, te świę te ofia ry;
zniebawięctrzebabyłojewziąć,iimięPanawezwać,bytymimieniemuświę-
cone: sta ły się dla nas cia łem i krwią Pa na na sze go Je zu sa Chry stu sa. ajeżeli
mypobożnie,wdzięcznieimądrzewłasnąkrewBoguwylewamy,byśmydo-
brodziejstwnietylkopamięć,leczcześćutrzymywali,dlaczegokrwichrystu-
sa,przezBogaprzydzielonejnamnawłasność,nieoddamytemu,którynam
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darowałwrazzSynemkrewSyna?(Mówię:nawłasność,ponieważprzydzie-
lonajestkażdemuzosobna.Wtymznaczeniuisłońce,choćjestwspólne
wszystkim,jestteżwłasnekażdego).

hezjodtą sa mą mia rą każe[808] oddać,cowziąłeś,al bo na wet peł niej -
szą, je śli mo żesz. My,którzyprzyjęliśmykrewiciałochrystusa,jeślipełniej-
sząmiarąniemożemy,czyjejnieoddamy?cochrystus?czyżmocąprzyjaźni
jedenznamiuczyniony,darównamprzezojcaudzielonychnieuważałza
swoje?zaistetak.Jeżeliwięcniebyłnierozumnyiniewdzięczny,bio rąc chleb
i wi no, nietylkownaszymimieniuuczy nił dzię ki, leczojcuzajegonajwy-
ższedobrodziejstwozasłużonąnależnąpodziękęjaknajpełniejoddał,zpew-
nością równą równemuzłożył iwspomnieniagodną, a gdybędzie rodzaj
wiernych,uznał,żewinnabyćskładana.rzekł:To czyń cie na mo ją pa miąt kę.

Wzywamcięlutrze,anadtowzywamwas,wszyscyluteranie.czynie
pojmujeciejakwyraźnąmaciewalkęzewangeliąchrystusa?Wynadalprzyj-
mującyeucharystię,azarazemnieofiarujący,sprawujeciezaisteWieczerzę
Pańską,aleofiarykrzyżaniesprawujecie.cojedenwaszwyznajepokonany:
W na szej eu cha ry stii śmierć Chry stu sa tyl ko sło wa mi, a nie za ra zem sym bo la -
mi jest gło szo na (Bucer,księgadruga:De ve ra et fal sa Do mi ni co enae ad mi -
ni stra tio ne, rozdział9).awięceucharystiawaszaniejestchrześcijańska.
chrystusbowiemniekazał,byśmytonajegopamiątkęmówili,leczbyśmy
czynili.Mówi:To czyń cie na mo ją pa miąt kę. awięcwmisteriachżertwachry-
stusamabyćnietylkowypowiadana,lecztakżeskładana.Symbolamiwięc,
anietylkosłowami,pamiątkaofiarychrystusamabyćnaołtarzuuprzytom-
niona.inaczej,jeślijestspożywaniem,anieofiarą,będziewzoremiobrazem
wieczerzy,aniebędziewzoremiobrazemofiary.

imlepiejcałypoświecieKościółpojął,cokapłanmówipodokonaniuimie-
niemchrystusamisteriów:Ile kroć to czy nić bę dzie cie, na mo ją pa miąt kę czyń -
cie, głosemtegożkapłanaodpowiadaon:Pa nie, my twoi słu dzy, oraz lud twój
świę ty, wspo mi na jąc itd.,skła da my two je mu naj wy ższe mu ma je sta to wi z otrzy -
ma nych od cie bie da rów, Ofia rę czy stą itd.Wżadenwięcsposóbniemożna
zaprzeczyć,żeKościół,ofiarującciałoikrewchrystusaweucharystii,iza
przykłademchrystusatoczyniipowodowanyprzekonującymrozumowaniem,
awreszcieprzykazaniemsamegoPanaskłoniony.

lecztemuzarzucasię,żegdyapostołprzytoczyłtoprzykazaniePana:
To czyń cie, itd., zarazdodał: Ile kroć ten chleb je cie i [809] kie lich Pa na 
pi jecie, śmierć Pa na opo wia da cie, (1Kor11,26)itd.Samowięcspożywanie
ipiciejestsymbolemMękiPańskiej.niejestwięckonieczneskładanieofiary,
byśmyżertwęchrystusatakżesymbolamiwspominali.

natouzasadnienietaknajpierwodpowiadam.Jeśliktośpowie:Ile kroć
współ ucz to wać bę dzie my, bę dzie my ga wę dzić, nie od razu pojmujemy, że
współucztowanieigawędzeniesątymsamym.Takjeśliapostołpowiedział:
Ile kroć je cie, itd.,niejestkonieczneobjaśniać,żewieczerzaniejestgłosze-
niemśmierciPana.zechciałwięcPan,byto,cojeststołem,byłonamtakże
ołtarzem,toznaczy,byśmynietylkoucztowali,lecztakżeofiarowali.Dlate-
gotosamoustanowił,bybyłorazemsakramentemiofiarą,zktórychjedno
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byłobysymbolemWieczerzyPańskiej,drugieśmierciPańskiej.PoglądPawła
jestwięcnastępujący:Nie my śl cie, że za dość uczy ni cie pra wu, je śli bę dzie cie
jeść i pić, w czym wspo mnie nie Wie cze rzy Chry stu so wej czy ni cie: trze ba wam
bo wiem i śmierć wspo mi nać, co dzie je się ra czej ofia ru jąc niż spo ży wając.

następnieniespieramsięzaiste,żespożywaniemciałaipiciemkrwi,woddzie-
leniukrwiodciała,wyraźnieoznaczonejestto,costałosięnakrzyżu.augu-
stynpowiada:Gdy ła mie się ho stię, gdy krew Chry stu sa wle wa się w usta
wier nych, cóż in ne go ozna cza się, niż wy nisz cze nie cia ła Pań skie go na krzyżu?
leczwsamejrzeczy,jakpowiedzieliśmy,woddzieleniukrwiodciałaśmierć
możebyćoznaczona,aleniejestwłaściwieoznaczonażertwa,jeśliniejest
ofiarowaneciało,któreumiera.chociażspożycieofiarowanychpostacinależy
dodoskonałościofiary.Takludzkapłanemspożywającongiśżertwę,praw-
dziwiedopełniałofiary,anawetdawałdoskonałyznakżertwykrzyża.

Totakżemyślę,żetrzebazauważyć,choćbychrystusnawieczerzyżadnej
wogóleniezłożyłofiary,tymjednakcopowiedział:To jest cia ło mo je, któ re
za was bę dzie wy da ne, itd.,zarazzaśdodał:To czyń cie na mo ją pa miąt kę
(1Kor11,24), wystarczającoukazał,żebędziemymistycznieciałowydawali
ikrewwylewali;cowrzeczysamejwyraźnieibeztajemnicysampotemmiał
uczynić.To mia no wi cie, co ja uczy nię, wy czyń cie, lecz ja uczy nię ofia rą 
krwa wą, wy czyń cie na mo ją pa miąt kę bez kr wa wą. leczPan,jakwGreckich
[810]wszystkichegzemplarzachmożnazobaczyć,zawszeużywałsłowateraź-
niejszegoczasu.niepowiedziałbowiem:To jest cia ło mo je, któ re da się za
was, lecz:któ re się za was da je, oraz,jeślioddaszsłowowsłowo,niepowie-
dział:To jest krew, któ ra wy le je się za was, lecz:któ ra za was się wy le wa (Łk
22,19-20).auPawła:Τωνμουσωμα τουπερ υμωνΚλωμενον.Toznaczy:
To mo je cia ło, któ re za was jest ła ma ne, (1cor11,24),jakteżczytają:ambro-
żyotymurywkuPawła,orazBedawyjaśniającewangelięŁukasza.

ikatolicyniepowinniwątpić,copotemwyłożymy,żewofierzeołtarzakrew
chrystusajestwylewananieinaczejcodoskutku,niżgdybyterazbyławyle-
wananakrzyżu,ciałochrystusatakżełamanejesttaksamocodoskutku,jakby
teraznamnakrzyżubyłołamane.Pozatym,żewofierzezewnętrznejmistycz-
nieorazjakwewzorzeiobrazie,ikrewchrystusajestwylewanaiciałołama-
ne. Stądaugustyn mówi: gdy ła ma na jest ho stia, cóż in ne go zna czy, niż
wy nisz cze nie cia ła Pań skie go na krzy żu? (cic,De cre tum, częśćtrzecia:De con -
se cra tio ne, Dystynkcja2,rozdział37:Dum fran gi tur; a.friedberg1[1955]
1327). Lecz za iste nie sam sa kra ment, lecz ta kże praw dzi we cia ło Chry stu sa ...
rę ka mi ka pła nów ... jest ła ma ne, SynodrzymskizaMikołajaokreślił(cic,De -
cre tum, częśćtrzecia:De con se cra tio ne, Dystynkcja2,rozdział42:Dum fran -
gi tur; a.friedberg1[1955]1328-1329). czyniewidziszwjakisposóbwszystko
zgadzasięnam,którzyniesamymirzeczamiiuzasadnieniami,lecztakżetymi
słowamidowodzimy,żechrystusnawieczerzyciałoswojeikrewmistycznie
wydałidotejsamejformynasprzyuczył?nicbowiemnieprzeszkadza,gdy
odpieramyluteranów,przylgnąćdowzorów,zwłaszczazgodnychzGrekami.

leczponieważSakramentarzespierająsię,żeichteuzasadnieniazwykle
nieprzytłaczają,jakożepowiększejczęściprzyjmują,iżweucharystiijest
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prawdziweciałoikrewchrystusa,toczegotamciprzeczą,nużewybornymi
rozumowaniamiichtakżeponaglijmy.chociażniektóreztych,któreprzed-
temprzytoczyliśmy,Sakramentarzytakżeściślejkrępują,niżbykiedyśwy-
mknąćsięmogli.a,bympominął,iżprzecząrzeczyjasnejizPismaŚwiętego
wyraźnieudowodnionejorazpojętej,(bodziśniechcęzSakramentarzami
otęsprawęsiępotykać),oofierzepowiadam,żenawetgdybypodpostaciami
chlebaiwinaniebyłoaniciałaanikrwichrystusa,jakprawdziwiesą,nadal
jednakwielomapoważnymiuzasadnieniamimożnauczyć,żenaołtarzuchrze-
ścijanofiaraistnieje.

Pierwszejestto,zokreśleniaofiary [811] izwiecznegozwyczajuKościoła,
najpoważniejszeinajmocniejszeuzasadnienie,żenasikapłanichlebiwino
ofiarująBoguiczyniącośświętegowokółofiarowanychrzeczy,chlebmiano-
wiciełamiąc,jegocząsteczkęmoczącwwinie;dodaj,jeślipodobasię,jedno
idrugietakżespożywając;prawdziwiewięciwłaściwieofiarują.Jeślibowiem
złożeniebiałejmąki, skropionejoliwąnaobrazprzyszłejśmiercichrystusa
byłoofiarą,bezwątpieniachlebzłożonyłamaćiwinemmoczyć,napodobień-
stwominionejśmierci,stanowiofiarę.

cozaśwtymczyniezganiąluteranie?czyżeodBogaprzyjętedarychleba
iwinaoddajemy?niechganiąablaipozostałychojcówwprawienatury,niech
ganiąMojżeszazjegoprawempisanym,niechganiąofiary,naktórechętnie
sięzgadzają,żewKościelepierwotnymzwyklebyłyskładane.araczejniech
ganiąsamąnaturę,któranasułożyładoskładaniapodzięki,jakiejBoguinaczej
składaćniemożemy,jaktylkozwracającmuprzyjętedary.leczzganiąłama-
nieimoczeniechleba.atymiobrzędamioznaczamywyniszczeniekrzyża
(cic,De cre tum, częśćtrzecia:De con se cra tio ne, Dystynkcja2,rozdział37:
Dum fran gi tur; a.friedberg1[1955]1327). Dziwne jest zaś, jeśli tonam
obracająwwinę,żemękęchrystusanietylkosłowami,lecztakżerzeczami
wspominamy,zwłaszczaskoroPanpowiedział:To czyń cie na mo ją pa miąt kę
(Łk22,19).Jeżelitozaistejestgrzechem,grzeszątakżeci,którzychrzczą,
ponieważsymbolamiobrazująśmierćchrystusa.

Jeśliwięcokreślenietegosłowajestnamprawidłowowyjaśnioneiopisane,
bezwątpieniakapłannaołtarzuprawdziwieofiaruje,chociażniczegoinnego
niezobaczysz,niżzewnętrznepostaciechlebaiwina.anadto,jeślizważysz
części ofiary, to znaczy: ofiarować, łamać,moczyć, dodaj też: spożywać,
ponieważwmistycznymsprawowaniutychrzeczyniemażadnejwady,jak
zostałowykazane,dziejesię,żenietylkoprawdziwieiwłaściwie,lecztakże
pobożnieireligijnie,kapłaninasiofiarują.rozważająctęsprawęaugustyn
nazywapostaćchlebahostią,(cic,De cre tum, częśćtrzecia:De con se cra tione,
Dystynkcja2,rozdział37:Dum fran gi tur; a.friedberg1[1955]1327),która
tozaistenazwatakbardzoprzylgnęładouszuijęzykówwszystkichwier-
nych,żepróżnyigłupibyłby,ktousiłowałbyjąstądwyrwać.Sakramentarze
więc,chociażzaprzeczyli,żewKościelejestofiaraciałaikrwichrystusa,
jednakwżadensposóbniezaprzecząofia ry chle ba i wi na, byniezdalisię,
nieznaćwłasnegopojęciaofiary.(ofiarąchlebaiwinanazywaaugustyn:
In Psal mum 37).
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Prócztego:Mel chi ze dech ... był ka pła nem Bo ga naj wy ższe go (rdz14,18);
[812] składałprzetoBoguofiarę:Ka żdy bo wiem ka płan po sta wio ny by wa, 
aby skła dał ofia rę (hbr5,1);anieczytasię,żecośinnegowyniósł,niżchleb
i wi no (rdz14,18);skorozaśmytymsamymsposobemiłademofiarujemy
postaciechlebaiwina,właściwieiprawdziwieofiaręskładamy.Tobyłodla
Kościołapowodem,byowoŚwiętegoTomaszawświątecznymiuroczystym
dniueucharystiiśpiewał:Ka płan na wie ki, we dług ob rząd ku Mel chi ze de cha,
chleb i wi no ofia ro wał.

lecztouzasadnienieluteraniewyśmiewajądwomasposobami.najpierw
przeczą,żeMelchizedechofiarowałBoguchlebiwino,ofiarowałmianowicie
abrahamowi,nieBogu, jakczytasięwKsiędzerodzaju, rozdział14,18.
Tocouznałepifaniusz(Con tra ha ere ses, księgadruga,herezja55).następnie
przeczą,żeofiarachrystusawtymbyławedługporządkuMelchizedecha,
żechlebiwinoofiarował,lecztwierdzą,iżbyławtym,żechrystusnie we dle
prze pi sów cie le sne go za ko nu (hbr7,16)owącielesnąoliwąstałsiękapłanem,
leczwjakisposóbMelchizedech,duchowymolej kiem po ma za ny przezBo ga,
nad uczest ni ków swo ich (hbr1,9).Takbowiemapostołwyjaśniawliściedo
hebrajczyków(euzebiusz,pierwszaksięgaEc c le sia sti ca hi sto ria, rozdział1).

leczpierwszyskrupułtaksięusuwa.niespieramsięzaiste,żeMelchize-
dechdostarczyłabrahamowichlebaiwinadlapokrzepieniawojska,leczskoro
Pismozarazdorzuciło:Bo był ka pła nem Bo ga naj wy ższe go (rdz14,18),jeśli
powódjeststosowny,pojąćtrzeba,żezwykłtesamerzeczyofiarowaćBogu,
którewtedywyniósłabrahamowi, lecz temuna pożywienie, tamtemuna
ofiarę.Jakpiszecyprian(Ad Ce aci lium), ambroży(księga5De sa cra men tis,
rozdział1),hieronim (In 26 Mat tha ei ca put), augustyn (In Psal mum 33, 
kazanie1),Kasjodor(In Psal mum 109), Damascen(księgaczwarta,rozdział
14),złotousty(Ho mi lia de pro di tio ne Iu dae). (cic,De cre tum, częśćtrzecia:
De con se cra tio ne, Dystynkcja 2, rozdział 83: In ca li ce, oraz rozdział 88:
Acci pi te; a.friedberg1[1955]1348-1349,1350).

następnyzaśskrupułusuniemywtensposób.Jeśliwjednejrzeczykapłań-
stwochrystusapodobnejestkapłaństwuMelchizedecha,wszelkieinnepodo-
bieństwoniejestwykluczone.Jeślipostaćjestdoskonała,możeodpowiednio
zgadzaćsięzwieloma.nicwięcnieprzeszkadza,dlaczegobychrystusnie
okazałsiębardzopodobnyiwustanowieniuiwofierzeMelchizedecha.Ponadto
żadneprawoireligianieistniejebezurzęduidziałaniakapłaństwa.cibowiem
trojetaksąizawszebylizłączeni,żejeślijednousuniesz,trzebabyipozo-
stałebyłyusunięte.rzecze:Za zmia ną bo wiem ka płań stwa, z ko niecz no ści
nastę pu je i zmia na Za ko nu (hbr7,12).Jeżeliwięcmychrześcijanieprawo
ireli- [813] gięmamy,mamyzaisteikapłaństwo.akażdykapłandotegojest
przygotowany,byskładałofiarę(hbr5,1-4oraz8,3):mywięcchrześcijanie
takżeobecnieutrzymujemyofiarę,bezktórejanikapłaństwa,anireligii,ani
prawabronićniemożemy.

Jednaktwierdzą,żemywszyscyjesteśmykapłanamiiofiarujemyduchowe
żertwy,aleskoroniesąoneżertwami właściwie,leczprzenośnie,równieżka-
płaństwoniewłaściwe,leczprzenośne;aze zmianą kapłaństwa, z konieczności
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na stą pi i zmia na Za ko nu (hbr7,12).Takmianowicieci,którzywyrywająnam
ofiarę,zarazemiprawdziwąreligięchrystusowąusiłująwyrwać,awprowa-
dzićbłędną tego,ktozabierzeKościołowistałąofiarę.Bo iświadectwem
Daniela(Dn12,11)mogąbyćmocniejskrępowaniniżbysięwymknęli.Pytać
mianowicienależyprzeciwników,cotojesttaustawicznaofiara,którąanty-
chrystzabierzeKościołowiprzez1290dni.aponieważwKościeleniema
innejofiaryustawicznej,oprócztej,którąofiarujemynaołtarzu,słuszniezarzu-
camyluteranom,żesąsługamiantychrysta.

leczpocojauzasadniam?Pocowieleroztrząsam?czynawetwtakprzej-
rzystychsprawachnależyszukaćuzasadnienia,alboprzyjąćdomniemanie?
czymożnawątpić,gdzieżadnejwłaściwejofiary,żadnejosobnorzeczyświę-
tej,żadnegoniemawłaściwiekapłana,czytammożezaistebyćreligia?Platon
przekazuje(księgaszesnastaQui est de re gno), że ka pła ni po win ni ob fi to wać
w wiel ką ja sność, dla wiel ko ści te go, co spra wu ją: dla te go u Egip cjan nie
wolno kró lo wi pa no wać bez ka płań stwa (...) W wie lu też mia stach Gre ków
głów ne świę to ści przez naj wy ższych urzęd ni ków są spra wo wa ne; a u Ateń czy -
ków ... usta no wio ne mu kró lo wi ... naj więk sze świę to ści są przy zna ne. Przeka-
zujeznów(Dia lo gus octa vus de le gi bus), żetrzeba,byjedenzurzędników
stalektóremuśzbogówskładałofiaryzamiasto.

następniearystoteles pisze, (księga trzecia Po li ti co rum, rozdział 10),
żekrólowiewbohaterskichczasachzwy kli spra wo wać cześć spra wy Bo żej,
chy ba że ofia ry by ły ta kie, któ re wy ma ga ły ka płań stwa. Tenżewinnymmiej-
scu,(księgasiódmaPo li ti co rum, rozdział9),naucza,żewnajlepszejrzeczy-
pospolitejnależyustanawiaćkapłanówjaknajbardziejczcigodnych.rzecze:
Ani bo wiem rol nik, ani rze mieśl nik, ani ktoś po spo li tych za trud nień, nie po wi -
nien być wy zna czo ny na ka pła na: cześć bo wiem bo gom ma być przez oby wa -
te li od da wa na. cyceronLi ber de di vi ni ta te) orazWaleriusz(księgapierwsza)
piszą, że sta ro żyt ni mie li tak wiel ką gor li wość za cho wa nia re li gii, że se nat wte -
dy, gdy ce sar stwo kwi tło, [814] po sta no wił, by z sy nów ksią żąt ja cyś nie liczni
od da wa ni by li lu dom Etru rii, na po bie ra nie na uki ofiar, by tak wiel ka umie -
jęt ność z po wo du skąp stwa lu dzi i po wa gi re li gii nie zo sta ła spro wa dzo na do
za pła ty i zy sku.

Takwielkącześćmielistarożytnidlareligii,żenikt, jaktylkoksiążęta
iwielmoże,mieliuprawnieniedoobrzędówwobecBoga.aluteraniechcą,
bychrystusdotegostopniabyłnierozumny,żeustanowiłrzeczpospolitą,
wktórejwszystkieofiarybyłybezwartościoweiunicestwione,kapłaniteż
majaczący starcy, starowinygadatliwe,młodzieńcy lekkomyślni, rzeźnicy
ikucharze,którychhonorwymagapobłażania,jeślichociażpobieżniechciał-
byś osądzić. luteranie mianowicie chcą nasze kapłaństwo ukształtować
nasposóbTurków,uktórychkapłaniniewieleróżniąsięodpospolitegoludu.
oilebardziejreligijniestarożytniongiśGermaniepostanowili,bynikomunie
byłaudzielonawładzabiciaizabijanaczłowieka,jaktylkopowagąkapłanów,
bysądywydawałysięBoskie,anieludzkie.

lecz po co ja przytaczam pospolite uzasadnienia natury?Wróćmy do
naszych,tojestteologicznych.apostoł(1Kor10,20-21)chcącodstraszyć
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wiernych od czci bożków, tym zwłaszcza uzasadnieniem się posługiwał,
żegdybyskładaliofiarybałwanom,bylibyuczestnikamiołtarzaistołunie-
zbożnegoiniereligijnego;bobezróżnicytaksamonazywastółiołtarz.Którzy
zaśprzystępujądoołtarzachrystusa,sąteżuczestnikamitegoołtarza;byćzaś
niemoże,byśmybyliuczestnikamiobydwu,chybażesłużymyzarównoBogu
jakbałwanom.Kościółprzetomaołtarz,mawięciofiarę.Jakbowiemstołem
nazywasię,naczymjesiępożywienie,takołtarzem,naczymskładasięofiarę.
luteraniewięcodmawiająwiernymołtarzy,apozwalajątylkonastoły,bo
mówią,żemamypożywienie,aniemamyofiary.

zabierająsłownictwonietylkoołtarza,lecztakżeMszy,którebędączymś
pustymidźwiękiempróżnegowyrazuzdobnym,jeślidlanasnaołtarzunie
maofiary.nadto,żewyrazMszazapożyczonyjestzjęzykahebrajskiego,
świadczązarównonasiuczeni,jakwiększośćzrodzinylutra.(Pwt16,10gdzie
mymamyofia rą do bro wol ną, hebrajczycymająMic ca. Wtymteżznaczeniu
SynodKartagińskiiV, rozdział84,użyłtegowyrazuwtychsłowach:Bi skup
ni ko mu niech nie bro ni wejść do Ko ścio ła i słu chać sło wa Bo że go, czy to poga -
ni no wi, czy błęd no wier cy, czy Ży do wi, aż do Mszy Ka te chu me nów. – cic,
Decre tum, część trzecia: De con se cra tio ne, Dystynkcja 1, rozdział 67:
Epi scopus; a.friedberg1[1955]1312). DlahebrajczykówzaśMicça znaczy
ofiara.

zaistezaś,żezprzekazuapostołówmamyzarównoołtarze,jakofiaręciałai
[815] krwichrystusa,którązwiemymsząiofiarą,jaknajbardziejbędzie
udowodnione, jeśli tu przytoczymy te prawidła, którew badaniu tradycji
apostolskichzostałyprzeznasustalonewtrzeciejksiędzetegodzieła.

ireneusz,(księgaczwarta,rozdział32i63),jasnymisłowaminapewno
twierdzi,żeztradycjiapostołówjest,iżofiarujemyciałoikrewPana.rów-
nieżandrzejapostoł,jakopowiadafilaktetzpismakapłanówachai,mówi
donamiestnikaegei: nie po ka la ne go ba ran ka co dzien nie na oł ta rzu ofia ru ję.
ŻeJakubdodałteżodprawianieMszy,świadkamisąojcowieSynodupod
Kopułą,kanon32.(cic,De cre tum, częśćtrzecia:De con se cra tio ne, Dystynk-
cja1,rozdział47:Ia co bus; a.friedberg1[1955]1306).nadtoSynodKarta-
gińskiiii,(rozdział24),rzecze:Pan prze ka zał, by w sa kra men cie cia ła i krwi
je go nic wię cej nie by ło ofia ro wa ne, niż chleb i wi no. lecz,jakpowiedziałem,
niepotrzebadłuższejmowy,gdziełatwojestdodaćdoobecnejrozprawyujęcia
tejposzukiwanejtradycji.

WreszciepowagaKościoładlategownioskubardziejjestznanaiczęsta,
niżbytrzebabyłowskazywać.nicbowiemustawiczniejzarównowkanonie,
jakczęstogdzieśindziejniebrzmi,niżżeskładaBoguofia rę czy stą, świę tą 
i do sko na łą ciałaikrwichrystusa. (cic,De cre tum, częśćtrzecia:De con se -
cra tio ne, Dystynkcja2,rozdział5:In Sa cra men to; rozdział80:Ne ces sa rie;
rozdział6:Di di ci mus; [SynodMarcinaVwBradze], Dystynkcja1,rozdział
29:Non opor tet; a.friedberg1[1955]1315,1346,1315,1301;De cre tum, część
pierwsza, Dystynkcja93,rozdział14:Pe ru enit; a.friedberg1[1955]323-
324;De cre ta les Gre go rii IX, księgapierwsza,tytuł1: De sum ma Tri ni ta te,
rozdział1: Fir mi ter; a.friedberg2[1955]5-6).
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Synodyzaśtegozdaniasąliczne:Toledańskii,(rozdział5);ToledańskiXi,
(rozdział14);ToledańskiXii,(rozdział5);wBradzeiii,(rozdział1);wauxerre,
(rozdział8);Kartagińskiiii;Sobórefeski;nicejski,(rozdział14);laterański
zainnocentegoiii;dodajtakżepodKopułą,któryimieniemSzóstegoSoboru
przezGracjanajestprzytoczony;dodajteżSobórflorenckiwdekrecieunijnym
ormian;leczinaSoborzeKonstancjańskimzostałpotępionybłąd:Nie jest
opar te na Ewan ge lii, że Chry stus Mszę usta no wił.

acoBiskupiStolicyapostolskiej?oczywiściewyznajątęsamąwiaręapo-
stołówiKościoła.anaklet,(cic,De cre tum, częśćtrzecia:De con se cra tio ne,
Dystynkcja 1, rozdział 59: Epi sco pus; a. friedberg 1[1955]1310-1311);
Klemens(cic,tamże,rozdział14:Hic er go; kolumna1297-1298);aleksan-
derV(cic,tamże,Dystynkcja2,rozdział8:Ni hil; kolumna1317); euzebiusz
(cic,tamże,Dystynkcja1,rozdział46:Con sul to; kolumna1306); Juliusz,
(cic,tamże,Dystynkcja2,rozdział7:Cum omne crimen; kolumna1315-1317);
feliks,(cic,tamże,Dystynkcja1,rozdział11:Si cut non alii; kolumna1297);
Soter(wEpi sto la ad epi sco pos Ita liae); (Epi sto la ter tia de of fi cio sa cer do tis);
Syrycjusz(Ad Cu me rium, Tar ra co nen sem Epi sco pum, rozdział1);innocenty
i(Ad Exsu pe rium To lo sa num [816] Epi sco pum, rozdział1);leon,Ad Dio -
scorum epi sto la 79; (cic, tamże,Dystynkcja1, rozdział51:Ne ces se est;
kolumna1307). ciwszyscysąstarożytnymiarcykapłanamiKościoła,boczy
trzebawspominaćnastępnych?

Pisarzyzaśstarożytnych,którychKościółuświęciłipublicznieogłosił,
gdybymchciałprzytoczyć,rzeczsprawiłabykłopotczytelnikowi.Przetonie
wszystkichprzytoczę,lecznajwybitniejszych.Uczytegonajpierwspośród
GrekówDionizy(księga:De Ec c le sia sti ca Hie rar chia, rozdział3);ignacy,
(Epi sto la ad Smyr na eos); atanazy,(wksiędze:Qu aestio nes ad An tio chum,
zagadnienie34);Grzegorzznazjanzu(Car mi na ad epi sco pos); euzebiusz
zemesy,(cic,tamże,Dystynkcja2,rozdział35:Qu ia cor pus; kolumna1325-
1326); złotousty,(In Epi sto lam ad He bra eos, homilia17,podbłędnymimie-
niemambrożegoprzytoczonyjestonprzezGracjana:(cic,tamże,rozdział
53:In Chri sto; kolumna1333); takżezłotousty,(De sa cer do tio, księgaszósta,
zaraz na początku); zgadza się z nim Teofilakt, (In ca put 10 Epi sto lae 
ad Hebra eos); iDamascen,(księgaczwarta,rozdział14).

zŁacińskichzaśmaszireneusza,(księgaczwarta,rozdział32,33,34,63);
cypriana,(księga2,Epi sto la 3 Ad Ca eci lium;cic, tamże,rozdział2 i3;
kolumna1314-1315); itosamopowtarzawSer mo de co ena Do mi ni); am-
brożego,(De of fi ciis, księgapierwsza,rozdział48);hieronima,(Ad He di biam,
zagadnienie2orazAd Ti tum I); Paschazjusza,wksiędzeDe Pas cha: (cic,
tamże,rozdział71:Ite ra tur; kolumna1341-1342); augustyna,(De ci vi ta te
Dei, księgadziesiąta,rozdział20,orazksięga17,rozdział20;iCon tra Fau -
stum, księga dwudziesta, rozdział 18, który to urywek i Kalwin i Bucer
bezczelnienaswojąkorzyśćprzytaczają);Grzegorza, (Dia lo go rum, księga
czwarta,rozdział58,orazwpewnejHo mi lia Pas cha lis, (cic,tamże,rozdział
73:Qu id sit; kolumna1343-1344); wreszciefulgencjusza,(Ad Mo ni mum,
księgadruga).
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lecznawszystkieteświadectwaKalwinodpowiada,żeeucharystiadlate-
goprzezojcówzwanajestofiarą,ponieważjestprzykłademiobrazemofiary;
bo ani nowe, ani niezwykłe nie jest,wyrazy rzeczy przydzielać obrazom
rzeczy:Przed oczy ma któ rych przed sta wio ny był ob raz Je zu sa Chry stu sa
ukrzy żo wa ne go (Ga3,1);Po grze ba ni w śmierć przez chrzest (rz6,4);Ba ra -
nek, któ ry za bi ty jest od za ło że nia świa ta (ap13,8);a takzłotousty,Teofilakt
iaugustynwiaręswojąoofierzerozwinęli.ToKalwin(In sti tu tio, rozdział18,
księgadruga,rozdział7).BoBucerzaistemówi,żejedniojcowiewtejnazwie
ofia ra to najbardziejwidzieli,aleinnijednak,powiada,wużywaniutegowyra-
zu,widzielizwłaszczaofiary,którezeswoichrzeczywierniskładaliipoświę-
caliPanu.[817] Tocolutertakżezauważyłwowejnajbardziejzaraźliwej
księdzeDe cap ti vi ta te Ba by lo ni ca.

lecznależytowiedzieć,iżktorazprzekroczygranicewstydu,trzebaby
byłwłaściwieizupełniebezwstydny.onibowiemnajpierwwnioskują,jeśli
święcipisarzetwierdzą,żeeucharystiajestprzykłademofiarydokonanejna
krzyżu,tozarazwynika,iżniejestprawdziwąofiarą.ajeśliwtensposóbwol-
nownioskować,tozaisteidawneofiaryniebyływłaściwieiprawdziwieofia-
rami,ponieważwszystkiebyłyfigurąiobrazemjedynejżertwy,którąchrystus
ofiarowałumierając.Jednoidrugiewięcnależyuznaćzaznakjednejitejsamej
żertwy:naszzaisteprzeszłej,tamtezaśStaregoPrawaprzyszłej,leczjedno
idrugieprawdziwaofiara.chybażektośtakbardzoszaleje,iżmyśliżebar-
dziejnależydoistotyofiary,iżoznaczarzeczdouczynienia,niżżewspomina
rzeczdokonaną.Jazaistetaksądzę,żenaszaeucharystianiemogłabybyć
przykłademofiarychrystusa,gdybyonatakżeniebyłaofiarą.Tarzeczzostała
przezemnieniecowyżejdokładnierozwinięta.Jakbowiemnaszawieczerza
niebyłabywspomnieniemWieczerzyPańskiej, jejobrazemiprzykładem,
gdybyśmyprawdziwieniespożywali,takinaszaeucharystianiebyłabyprzy-
kłademiobrazemżertwychrystusa,gdybyśmyprawdziwienieofiarowali.

następnieotoichpytam,czyświęcimówią,żewtymmisteriumofiarujemy
ciałoikrewchrystusa.Bucerprzeczy,zaprzeczajednakrzeczyoczywistej.Bo,
byminnychpominął,otwarcietwierdząto:cyprian(Ad Ca eci lium); ambroży,
(De of fi ciis, księgapierwsza);augustyn,(De ci vi ta te Dei, księgasiedemnasta,
orazCon tra Fau stum, księgadwudziesta);Damascen,(księgaczwarta);irene-
usz,(księgaczwarta);awreszciePapieżaleksander,(Ad omnes or tho do xos);
niechcębowiemprzedłużaćwprzywoływaniupozostałych.ajeżelikrewchry-
stusaofiarujemywtymmisterium,jestonozaisteprawdziwieofiarą,jestjed-
nakiprzykładem,boobrazkrwawejżertwyjestbezkrwawy,lecztakbezkrwawy,
byzamiasttegobył,jakbyteraztakrewbyławylewana.

ateuzasadnieniazmuszająwiększośćluteranów,bymówiącoofierze,
zgadzali się już częściowo zKościołem.nie przeczą bowiem całkowicie
ofierze, leczprzy tymtrwają, iżktórzydopuszczajążertwęzagrzechy,ci
[818] wyrządzająkrzywdęnajdoskonalszejofierzechrystusa,którąjedną
wszystkiegrzechysąodpuszczone;przetojestzaistewKościeleofiaradzięk-
czynienia,którąonizwąeucharystyczną,leczzagrzechniemażadnej,którą
zwąprzebłagalną.
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leczdlanasdrugiwniosekwtymsporzejestnajpewniejszy,żeeuchary-
stianietylkocodoswejnazwyjestofiarą,którąBogudziękęskładamy,lecz
jestonatakżetą,któranamBogaczyniprzebłaganymiprzejednanym;żewięc
onajestżertwąnadziękczynienieorazzagrzechy.

TowykazujesięnajpierwztegourywkauŁukasza:To jest cia ło mo je, które
się za was da je; iokielichupodobnie:któ ry za was bę dzie wy la ny (Łk22,19-
20).Jestwięcofiarazagrzechy.Tocowyrażaforma konsekracji,którama:
wy le wać krew na od pusz cze nie grze chów (ambroży,cic,De cre tum, część
trzecia: De con se cra tio ne, Dystynkcja 2, rozdział 14: Si qu otie scu mque; 
a.friedberg1[1955]1319). cobowiemmówiąniektórzyluteranie,żesłowa,
którymikapłansprawujetomisterium,bierzesięmaterialnie,anieprzeno-
śnie,nietujestmiejsceiczasodpierać.Tozaistejestpewne,żegdybysłowa
formybyłybranematerialnie,anikapłanwimięchrystusaciałaikrwibynie
sprawiał,anawetniesprawiałbyzaisteżadnymsposobem.atakże,jeślikapłan
tychsłówniewypowiadaprzenośnie,zmocysłówniemamywsakramencie
aniciała,anikrwichrystusa.ztegojestgłupotaSakramentarzy.

następnie,jakdohebrajczykówmówiapostoł:Ka żdy ... ka płan ... po sta -
wio ny by wa w tym, ... aby skła dał da ry i ofia ry za grze chy (hbr5,1);albowięc
niemamyżadnegokapłana,albomamyofiaręprzebłagalną.alePawełnie
mówiłosamymkapłaństwieprawnym,chybażeniewłaściwieuzasadniał,
iżchrystusofiarowałtakżezagrzechy,ponieważbyłkapłanem.Prócztego
nietylkozokreśleniaKościoła,lecztakżezprzekazuPismawierzymy,iżjakaś
karapozostaje,jużpoodpuszczeniuwiny.Skorowięcciałoikrewchrystusa
zdaruBożegomamyjakonaszerzeczy,zaistebędziemymogliofiarowaćBogu
naodkupieniedusznaszych,jakiwłasnekary,atakżekrewnaszą,ofiarujemy.

Żetozaistejesttradycjaapostolskazarównoepifaniusz,(Con tra ha ere -
ses, księga trzecia); jak i złotousty, (Ad po pu lum An tio che num) otwarcie
[819] nauczają,orazłatwomożnawykazaćprzezwyżejprzezemnieprzed-
łożoneprawidła,którebardzotrudnobędzie,potakdługiejrozprawie,obró-
cićobecnienaużytektegourywka.chociażsamKościółwystarczydozasiania
wduszachpewnejwiarywtęsprawę.onbowiemzarównobardzoczęstogdzie
indziej,jaknajbardziejwkanoniewyznaje,żeświętyludwierny,ofiarujetę
żertwę:aby do stą pić od ku pie nia dusz swo ich.

rzymskichzaśPapieżyzbytecznebędzieomawiać.Przetodwóchtylko,
najstarszychinajświętszych,przytoczymy:aleksandra,mówiącegowEpi sto -
la ad omnes or tho do xos: Występkiigrzechygładzonesątymiofiarami;zga-
dza się z nim Juliusz (cic, De cre tum, część trzecia: De con se cra tio ne,
Dystynkcja2,rozdział7:Cum omne cri men; a.friedberg1[1955]1315-1317).
DodajędonichtakżeŚwiętegoGrzegorza(cic,tamże,rozdział73:Qu id sit;
kolumna1343-1344). Bowsynodachmamychalon-sur-Saône(cic,tamże,
Dystynkcja1,rozdział72:Vi sum pra ete rea est; kolumna1313-1314); mamy
takżeSobórflorenckiiTrydencki;dodajteż,jeślisięwidzi,PodKopułą.

Jużdawniświęcitęsprawęstanowczoprzekazują.złotousty(Ad He braeos,
homilia17)iTeofilakt(In ca put octa vum Epi sto lae ad He bra eos), otwarcie
mówią, żewmisteriach i ofierze jest odpuszczenie grzechów. euzebiusz
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zemesyzwieją:ofiarąodkupienia.Damascentwierdzi,żejestoczyszczeniem
wszelkiegobrudu.Tosamodorzuciłiatanazy(Li ber qu aestio num ad An tio -
chum). równieżepifaniuszwprowadzabłędnowierstwoaeriuszawtesłowa:
Ży wy mo dli się, al bo spra wia uwol nie nie, to jest Mszę; co po mo że zmar łe mu?
epifaniuszmuodpowiada,żetegorodzajumodlitwypomagająwogólezmar-
łym,nawetjeślinieodcinającałejwiny.Urywekten,niewiarygodnepowie-
dzieć, jaknikczemnieBucerusiłujenagiąć.leczdobrze, iżmamytakich,
którychbłędnowiercychociażłamią,nagiąćniemogą.

złotousty,(Ad po pu lum An tio che num, homilia69),powiada:Nie bez powo -
du przez apo sto łów zo sta ło to usta no wio ne, by w strasz li wych mi ste riach czy -
nio ne by ło wspo mnie nie zmar łych. Wie dzą bo wiem, że z te go mo że im zda rzyć
się wie le ko rzy ści. Gdy bo wiem sta je ca ły lud, ka płań ska peł nia, i strasz li wa
skła da na jest ofia ra, ja kim spo so bem nie po mo dli my się za nich prze pra sza -
jąc? zobacztakże[820] tegożksięgęszóstą:De di gni ta te sa cer do ta li. Grze-
gorz (w czwartej księdzeDia lo go rum, rozdział 55) rzecze: Je śli wi ny po
śmier ci nie są nie od pusz czal ne, jakuczył,żeniesą,świę ta ofia ra zbaw czej
żer twy bar dzo zwy kła wspie rać du sze na wet po śmier ci.

Teofilaktmówi,(In Lu cae ca put 12,dosłów:Bój cie się te go, itd. (Łk12,5):
Nie za wsze, któ rzy umie ra ją grzesz ni cy, wrzu ca ni są do pie kła, lecz są w mocy
Bo ga, by mo gli być ta kże wy pusz cze ni. To zaś mó wię z po wo du ofiar, któ re
skła da ne są za zmar łych, któ re nie ma ło po ży tecz ne są rów nież dla tych, któ rzy
umar li w grze chach cię żkich. zobaczteżambrożego,(księgadruga,Epi sto la
8, Ad Fau sti num; cypriana,(księgapierwsza,Epi sto la 9),bowSer mo de
coena Do mi ni otwarciemówi,żetaofiarajestwynagrodzeniemnieprawości.
zobaczteżPaschazjusza(cic,De cre tum, częśćtrzecia:De con se cra tio ne,
Dystynkcja2,rozdział71Iteratur; a.friedberg1[1955]1341-1342) orazaugu-
styna,(De cu ra pro mor tu is ge ren da, rozdział1;Con fes sio nes, rozdział11
i28;De ha ere si bus, rozdział53;En chi ri dion, rozdział110).

Moglibyśmyimnastępnychteologówdołączyćoddział,wrzezibłędnowier-
cówjużwielekroćzwycięski.leczspotkalibyzwycięzcówjużpopokonaniu
nieprzyjaciółKościoła?Przetodobitwypóźnozaisteprzyjdą,leczpopalmę
odpowiednio.chociażwtymmiejscutrzebaichbyłoprzywołać,niebyuza-
sadnieniamiirozumowaniamipotwierdzilinasze,leczbyzwyczajemSzkoły
zwięźleibystroodparliprzeciwne.Wodparciumianowicieuzasadnieńbłęd-
nowiercówteologiaSzkołytakwielemoże,iżłatwozdoławykazać,żecoim
sięwydajepoważne,jestbardzobłahe.

Pierwszezaisteuzasadnienie,którymKalwintakbardzosięchwali,bardzo
łatwosięodpiera.Boktóżtojest,komuniejestprzejrzysteto,coonwielu
słowamizdobiiwzmacnia?Żejedennaszkapłansprawiłto,czegowszyscy
cistarzyniesprawili,mianowicieodpuszczeniegrzechówwewłasnejkrwi;
znowużejestnieśmiertelnyiwieczny,zawszezanaswobecBogasięwsta-
wia inie tylkobliznyswych ran, lecz takżekrew,którąwylałnakrzyżu,
wszystkieofiaryimodlitwyKościoła,wreszciesiebieiKościółswójojcuna
wysokimołtarzuprzedstawia;jednąteżofiarądokonał,czegobardzonawet
licznymiofiaramistarzycikapłaniniezdołali.
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Tomianowiciejestutarteiprzeznajmniejszychnawetteologówrozpo-
wszechnione.Mydodajemyto,czegoniewieKalwin,żejestróżnicamiędzy
kapła- [821] namistarymi,anaszymi,żeunichnikogoniebyło,któregoinni
bylibyzastępcami,bopóźniejsiniepełnilizadańktóregośpoprzedniego,lecz
każdyprzynosiłswojążertwęiofiarowałwswoim,anieinnegokapłanaimie-
niu.Takodtejstronywielubyłozgołakapłanów.niespotykalisiębowiem
wjednym,jakobygłowie,wktóregomiejscebysprawowali.askoronasi
wimięchrystusaiwjegoosobieprzystępujądoołtarza,jednojestpewnym
sposobemkapłaństwowszystkich,jakjedenjestsądbiskupaiwikariusza.

licznizresztąbylicistarzykapłani,ponieważskładaliwieleżertwito
różnych,aofiarnikzwanyodskładaniaofiar,kiedyofiarujetęsamążertwę
itęsamązgołaofiaręskłada,jestwjakiśsposóbjeden,chociażwydajesię,
żejestwielu.azaistekapłanem,którybyBogakrwiąprzebłagałizeświatem
pojednał,jedenjestchrystus.Myzaisteniewtymznaczeniuzwiemysiękapła-
nami,leczponieważjesteśmyrozdawcamitajemnicjego,stosującymiludowi
krew,którąonwylałnakrzyżuirazemznimofiarującymi.Stądbowiemma
mocnaszaofiara,anieznas.Mywięcniejesteśmywielomakapłanaminaten
sposób,którymapostołtwierdzi,żestarychbyłowielu.

cozaśKalwinmówi,żenasikapłanisąsłabiigrzeszni,jakongiśwPra-
wie,uznajemyzwielkimrozróżnieniem.Gdybowiemoniprzynosiliżertwy,
któresamezsiebieniemogłyBogusiępodobać,rzecze:Nie przy ją łeś te go,
co we dle Za ko nu by wa ofia ro wa ne (hbr10,8), gdypowiadamprzynosili:krew
ko złów i ciel ców (hbr9,13),jeślibyligrzesznikami,przezswojeofiarynicze-
gonieosiągali. Bowej rzał Pan na Abla i na da ry je go (rdz4,4)inie ofia ru -
ją cy przez da ry, lecz da ry przez ofia ru ją ce go spodo ba ły się, jak słusznie
pouczyłGrzegorz.SłabościąwięcPrawabyło,żeniemiałoaniżertwy,która
samazsiebiebyłabyBogumiła,anikapłanównieskalanych,którzymiliBogu,
miłączynilirównieżżertwę.Kapłanizaśnasi,chociażsąsłabi,wniczymjed-
naknieprzeszkadzająofierzeKościoła,jakożemocswojąnieodnichma,
lecz odchrystusa,najwyższegoKapłana,w którymojciec dobrze sobie
upodobał,któryzarazem jest ka pła nem i ofia rą, jakpowiedziałnaSoborze
innocentyiii(cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgapierwsza,tytuł1: De summa
Tri ni ta te, rozdział1: Fir mi ter; a.friedberg2[1955]5-6).

Żertwawięcewangelicznamawybitnąwzniosłość,ponieważonasama
przezsięBogujest [822] jaknajbardziejmiłaiwieczniemajednegokapłana,
świętegonieskalanego,któregoofiarowaniedajemocofierzeiwszystkim
wiernympomagapamięćwszystkichwieków.Dlatego jakwsakramencie
chrystusaniezbożnyszafarznicnieszkodziKościołowi,takzaisteiwofierze
chrystusanieprawykapłanniepozbawiaKościołaowocuBożejkorzyści,cho-
ciażsobieniekorzyśćgotuje,leczzgubę.aleopierwszymuzasadnieniudotąd.

Potwierdzeniezaśtegouzasadnienianiemusibyćdługimwywodemosła-
biane,byśmyokapłaństwienowego sakramentuniezawiązali tunowego
sporu.Tokrótkomówimy,żecikapłanisąpowołaniprzezBoga,którzyprzez
apostołówiichnastępcówprawnieiporządniezostalipowołani.zasadajed-
naknaszegokapłaństwaniejestpospolitaanidowyjaśnieniagłosamiwielu:
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nie z ziemiuczyniona, lecz zniebapochodzi i spada.Powiada:Ożyw na 
powrót ła skę Bo żą, któ ra jest w to bie przez kła dze nie rąk mo ich (2Tm1,6).
awinnymmiejscu:Nie za nie dbuj ła ski, któ ra jest w to bie, któ ra da na ci zosta -
ła ... z kła dze niem rąk ka płań skich (1Tm4,14).iwliściedoTytusa:Zo sta -
wi łem cię na Kre cie, abyś ... usta no wił po mia stach ka pła nów, jak i ja ci
po le ci łem (Tt 1,5).następniePaweł iBarnaba:wśród mo dli twy z po stem
ustano wi li im ka pła nów (Dz14,22),jakjestzwyczajiterazzwykłosiędziać
wKościele.Jakwięcktosłuchałapostołów,tensłuchałchrystusa,takteż
którychapostołowiepowołali,tychpowołałchrystus,aktórychodkapłań-
stwaodpędzili,tychsamchrystusodpędził.

Bożeprzeznichterazpróbowanajesttazasadaidrogaobrony,iżwtych
urywkachPismamowajestostarszych,którzyrządząrzecząpospolitą,anie
okapłanach,którzyrzeczBożąsprawują,wystarczającookazuje,jakmałezna-
czenieprzywiązujądogodnościiwładzykapłaństwaci,którzysądzą,iżjest
onowydzielonezczcigodnejsiwiznystarości,albozrządzeniaKościołem.
nadtoarystoteles,(Po li ti co rum, księgasiódma,rozdział9),przekonanybył,
żenieinnibędązdatnidokapłaństwa,jaktylkoci,którzysąalbokrólami,albo
książętamipaństw,alboci,podługimkierowaniurzeczypospolitejswąradą,
albopowspaniałychwyczynachnawojnie,wyczerpanijużiprzemęczeni,
trzebabywolnibyliodwszelkiejludzkiejtroskiitrudu,abytylkowwieku
ipowadze[823] senatorskiejkapłaństwospoczywało.apostołowieidączatą
nauką natury, ponieważ myśleli, że rządzenie Kościołem zostało przez
chrystusapowierzonekapłanom,uznali,żedokapłańskiegoporządkutrzeba
dołączyćtych,którzyprawdziwiesąprezbiterami,czylistarcami.Takstało
się,żenazwaprezbiterapozostałanatym,ktosprawujeświętości.

leczmyjesteśmywtymmiejscu,żenietrzebadalekowypatrywaćprzy-
szłychupadkówkapłaństwa,ponieważobecniejewidzimy.oddaliłsiębowiem
zprzestrzeniiżycia,bardzosięoddalił,zwyczajprzodkówibiskupiprzeka-
zująnamwyświęconychnakapłanówtakich,którzynietylkoniesąstarsi,lecz
sąnawetbardzomłodzi.Takpowagakapłaństwastałasięigraszkąnajbardziej
zbrodniczychwrogówKościoła.leczniespieramysięonadużyciebiskupów:
walczymyoto,żezasadęświęceńkapłanaotrzymaliśmyodapostołów,aapo-
stołowieodchrystusa.najpewniejszymuzasadnieniem,żeniemożemynawet
wątpić,jestto,iżchrystusnawieczerzypowiedział:To czyń cie na pa miąt kę
mo ją (Łk22,19).Jeślibowiemto,cokazałczynićbyłoświęte,nadtojeśli,jak
przedtemzostałoudowodnione,byłoofiarą,zaistewtedyuczyniłapostołów
kapłanami,chybażeczynićkazał,amocyczynienianiedał.Sprawowaniezaś
ciałaikrwichrystusa,byśmyofiarynaszeBoguskładali,ponieważjestponad
naturę,bezBożejzdolnościzaistniećniemoże.PonieważzaśtęofiaręPan
kazałskładaćdopókinieprzyjdzie,koniecznejest,bymocskładaniastałej
iwieczystejofiary,którąchrystusdałapostołom,oniprzelewalinapotom-
nychpowiecznewiekiwieków.Takbowiem,jakmówiekumeniusz,kapłań-
stwochrystusajestwiecznewe dle po rząd ku Mel chi ze de cha (Ps109,4;hbr
5,6;7,17).alenaodparciepotwierdzeniapierwszegouzasadnienia,więcej
nawetdaliśmy,niżrozumpozwalał.
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Wdrugimzaśuzasadnieniuwielejednocześniezarzucasiętemu,cozpo-
gląduKościołapowiedzieliśmy, leczmyprzejrzyściewszystkowyrazimy,
byrzeczpowiedzianamogłabyćniemalrękązbadana.Pierwszezaśprzeciw-
stawiasięnaszymkapłanomto,żeofiarującudząkrew.Tojestbezwątpienia
błędne,gdyżkrewchrystusa,choćzdaruBoga,jednakjestnasza,powiadam,
jakpowszechnaprzyczyna[824] jestnasza.Słońcezaśjesttwojedorodze-
nia,lecznietaktwoje,byrodziłobeztwegoszczególnegodziałania.

TozaśnastępnieKalwinzarzuca,żekrewchrystusawedługapostołaraz
zostałaofiarowana.Wielumądrzetopojmujeoofierzekrwawej,któraotwar-
ciewystawionabyłanaoczywszystkich.Takbowiemapostołwyłożyłsame-
gosiebie:Pod ko niec wie ków raz się uka zał ... przez ofia rę sa me go sie bie (hbr
9,26).otejwięcofierzejestmowa,któranagórzeKalwariiotwarcienaustach
ioczachkrainyJudeizostałazabita.ztegopojmujesię,żenawetjednego
słowaapostołniemówiprzeciwofierzeołtarza,gdziekrewchrystusawylana
wmisterium, nie jest postrzegana oczyma ciała, lecz duszy. Przeciwnicy
bowiemmogątaksamowykręcićsłowaPawławobecbezkrwawejofiary,którą
chrystuswniebiezawszeskładaojcu,wstawiającsięzanaszegrzechy.

leczżebymnierzuciłsiędotejjakbyucieczki,myślęiżjaknajbardziej
trzebazważaćnato,żeofiaranieistniejepoprostuijednymsposobem.Jedna
bowiemjestogólna,drugajestszczegółowa,któraowąogólnąjakbyskłania-
ładodziałania.aponieważluteraniewszystkieofiarydojednegoprzykładu
iprawidłasprowadzają,myprzykładtegopodziałuweźmiemyzpodobień-
stwarzeczyprzyrodzonych,byichnieznajomośćokazałasięjaśniejsza.

oświeceniedwojakoprzezfilozofówjestbrane:to,którejestogólneito,
którejestszczegółowe.MianowiciezchwilągdyBógstworzyłsłońcemożna
powiedzieć,żerazświatoświecił,mianowiciejakbyprzezprzyczynęogólną.
leczcodziennie jestwieleoświeceńwłasnych,którenie tylkoniewalczą
zogólnym,lecztaksłużą,iżbeznichtoogólnealbojestniemalbezużytecz-
ne,albozpewnościącałkiembezużyteczne.Takwyjaśniamyito:Oświe ca
wszel kie go czło wie ka na ten świat przy cho dzą ce go (J1,9),mianowiciejakimś
oświeceniem ogólnym, które w tym zaiste rodzaju jest jedno, a zarazem
wystarczająceizdatne,anadtowieczne;leczjeślioświeceńszczegółowych
zbraknie,którymioświecanebyłybyumysłyposzczególnychludzi,toogólne
mawystarczalność,niemaskuteczności.Boprzyczynyogólneniczegonie
sprawiają,jeżelizwyczajnymiiwłasnymidziałaniamidrugorzędnychprzyczyn
owawspólnamocsprawiania[825] dopojedynczychskutkówniezostanie
dołączona.

Podobniewięcofiarachrystusabyłaogólnąprzyczynąodkupieniaiuświę-
cenialudzkiego,nietylkozdatną,lecznawetwewszystkichswychnumerach
bezwzględną,której,powiadam,wjejrodzajunicniemożebyćdodane,ani
ujęte.leczjestwieleofiarszczegółowych,którymitaogólnaskutecznośćspro-
wadzanajestdopewnychpojedynczychskutków.niktwięcniechnasnieuwa-
żazakapłanówPrawa,ponieważpojedynczymiofiaramiołtarzyczęstoiosobno
ofiarujemy,leczraczejtakwsobiemyśli:Oni są dru gi mi ka pła na mi, pod jed -
nym pierw szym ar cy ka pła nem Chry stu sem, słu dzy i roz daw cy je go mi ste riów.
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irozprawionosięzpierwszą,atakżedrugą,częściątegouzasadnienia,
pozostałatrzeciaiostatnia,wktórejKalwiniBucerjeszczezuchwalejsię
rzucają,jakobyznaleźliuzasadnienie,któregoodeprzećniezdołamy.Wtej
jednejsprawie,przyznaję,sąwyżsi:onibowiemwynaleźli,jakimsposobem
umocnićzmyślonypogląd,ajaniemogęznaleźć,jakimsposobembymosłabił
iodparłuzasadnienietaknikłe.lecznuże,zgniećmyichzuchwalstwoipo-
ważniejużuczmy,jakśmiesznietryumfująludzie,nieznającynietylkonauki
apostołów,lecztakżezgoławszelkiejfilozofii.

Popierwszezaś,chociażnanowochcielibyśmyrozwinąćzawiłepojęcie
ofiary,niełatwojednakznajdziemy,czyonozawieraśmierćizabicie,gdy
zwierzęmabyćzłożonewofierze.Przeciwkotemuktośbymożepowiedział,
żejakiśrodzajofiaryprzedstawiliciprorocyBaala,którzyna ci na li się ... noża -
mi i włó czen ka mi, aż się krwią ob le wa li (3Krl18,28).leczdajmyna to
izgódźmysięzuzasadniającymi,żedodoskonałejofiaryzwierzęcia,mytakże
wierzymy,iżtrzebajewyniszczyć,powiadam,izabić,jeśliprawdziwiesię
ofiaruje.amyofiarujemyżyweioddychająceciało:botosamojestweucha-
rystiiiwniebie.leczchociażciałochrystusaweucharystiijestżyweikrew
wciele,jednakprzeznasniejestskładanewofierzeciało,bojestżywe,albo
krew,bojestwciele,leczonobozabite,onabonakrzyżuwylana.

agdybychrystusofiarującysięnakrzyżuniezniknąłznaszegowidoku,
leczwieczyścienakrzyżubywisiał,woczachwszystkichwiernychwkażdym
czasieimiejscunie [826] byłobykonieczne,byzostawiłprzykładzdarzenia,
aprawdaprzenosiłasięzżywegoprzykładunapodobieństwo.Jakbowiemci,
którzywtedybylikołokrzyża,tęsamązchrystusemżertwęojcuofiarowali,
jeślitylkobyliprawdziwiepobożniipojmowalirzecz,którasiędokonywała,
takgdybytasamazewnętrznażertwakrzyżawiecznietrwałananaszymwido-
ku,niepotrzebowalibyśmyżadnegoprzykładuaniobrazutejżertwy.Ponieważ
zaś,choćtaofiaraiwyniszczeniezewnętrzneminęło,takjednakwobecBoga
trwaprzyjemnaizwieczystąmocą,żeniemniejdziśwoczachojcajestsku-
teczna,niżwtymdniu,wktórymzprzebitegobokuwypłynęłakrew,dlatego
obecnieprawdziwieofiarujemytęsamążertwękrzyżazchrystusem,taksamo
jakci,którzybylikołokrzyża,chociażonibezżadnegopodobieństwaumiesz-
czonegonaoczach,bożadnegowtedyniebyłopotrzeba,skorosamarzecz
obecnabyłażywaiprzedoczypołożona,namzaśchrystuswobraziewzbu-
dziłtężertwę,ijakbywjakimśprzykładzieprzedoczymapostawił.leczobraz
teniprzykładniczaistenieprzeszkadza,dlaczegobyśmynieofiarowaliteraz
tejsamejkrwi,którąchrystuswylałnakrzyżu,nieinaczej,niżgdybyobecnie
na oczach się lała.To jest zdaniezłotoustego, błędnie jednak przypisane
ambrożemu(cic,De cre tum, częśćtrzecia:De con se cra tio ne, Dystynkcja2,
rozdział53:In Chri sto; a.friedberg1[1955]1333).zobacztakżeeuzebiusza
zemesy(cic,tamże,rozdział35:Qu ia cor pus, kolumna1325-1326).

Dodaj,żejakabyłaofiara,takiejtrzebaszukaćśmierci,abyjeśliofiarabyła
krwawa,śmierćteżbyłakrwawa,ajeśliofiarabędziebezkrwawa,takżeśmierć
byłamistycznaibezkrwawa,toznaczyskutekśmierci,jakgdybyterazbył
obecny.Wystarczybowiem,byprawdziwieiwłaściwiebyłaofiarą,żeśmierć
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obecniebędzietakstosowanadoodpuszczeniagrzechu,jakbyterazchrystus
samumierał.Potwierdzonetojestświadectwamistarożytnychpisarzy.

Grzegorzmówi:W so bie sa mym nie śmier tel nie ży jąc, zno wu w tym mi ste -
rium umie ra, (cic,De cre tum, częśćtrzecia:De con se cra tio ne, Dystynkcja2,
rozdział73:Qu id sit; a.friedberg1[1955]1343-1344).iaugustyn:Raz ofiaro -
wa ny jest w sa mym so bie Chry stus, a jed nak co dzien nie ofia ru je się w Sa kra -
men cie, (cic,tamże,rozdział51:Se mel; a.friedberg1[1955]1332-1333).
Paschazjusz:Co dzien nie Chry stus za nas się ofia ru je, i mę ka Chry stu sa w miste-
rium jest prze ka za na, itd.(cic,tamże,rozdział71:Ite ra tur; kolumna1341-1342).

icyrylnaSoborzeefeskim,atanazy(Ad Antiochum), Teofilakt(In 10 caput
Epi sto lae ad He bra eos), Damascenwczwartejksiędze,wreszcieGrzegorz
nazjanzeński,byminnychpominął,tębezprzelaniakrwi,bezkrwawąofiarą
[827] nazywają,itojąjedyną,jakiejniebyłoinnejpodobnej,przezktórąco
doskutkumianowicietaknamchrystussięofiaruje,jaktym,którzybyliobecni,
kiedysięnakrzyżuofiarował.leczponieważta,widzianaobecnieoczami
ofiara,dokonujesiębezwylaniakrwi,leczprzezzastosowaniekrwijużprze-
lanej,słusznieprzezojcówzwiesięofiarąbezkrwawą.idotego,coprzezlute-
ranówzostałowdrugimuzasadnieniupowiedziane,dość.

Popowyższymwcalenietrzebasiętrudzićwodrzuceniutrzeciegotakże
uzasadnienia.Pouczyliśmybowiem,żeofiarachrystusanakrzyżunieinaczej
sięodnosidoodpuszczeniagrzechów,niżalboświatłodooświecania,albo
lekarstwodoleczenia.Światłopowiadam,którewydawałobywszelkąjasność,
lekarstwo,któreleczyłobywszystkiechoroby.Któżzaśwątpi,żeprzyczyny
doskonałeigłówneniczegoniesprawiająbezpomocnychibliskich?lekar-
stwomianowicie,choćbyłobyobecneizbawienne,jeśliniezostaniezłączo-
nezchorymciałem,nieprzynosipotrzebującemuanipomocy,anizdrowia.
JeżelizaśBa ra nek, któ ry gła dzi grzech świa ta (J1,29),bezprzyczynywspie-
rającej i towarzyszącej, sam przez się odpokutował nasze grzechy, niech
chrzestbędzieusunięty,pokutazaniknie,kapłaństwazamilkną,diakonieusta-
ną,iwszelkisakramentoraznarzędzienaszegozbawienianiechbędzieusunię-
te.niechpustestaniesięowoprzykazanie:Chrzcij cie w imię Oj ca i Sy na 
i Du cha Świę te go (Mt28,19);pustaowałaska:Któ rym od pu ści cie grze chy, 
są im od pusz czo ne (J20,23);pustaowamowa:Po ku tę czyń cie i niech ka żdy 
z was ochrzci się ... na od pusz cze nie grze chów (Dz2,38);awreszcieniech
będziebłędne:Zba wił on nas przez omy cie od ro dze nia (Tt3,5).atakże,jeśli
taksiępodoba,ponieważchrystuszanassięmodlił,niemódlmysię;ponie-
ważpościł,niepośćmy;ponieważpłakał,niepłaczmy.Wnioskująbowiemowi
bystrzydialektycy:ponieważrazofiarowałchrystus,mynieofiarujmy.Jak
więcwspółcierpimy,byśmybyliuczestnikamijegoMęki,takrównieżofiaru-
jemy,byśmyczęśćjegoofiaryotrzymali.

Dlanaszaistereligiajestczynna,dlaluteranówbierna.onichcąabyśmy
bezczynniznieruchomieliprzezzaniechanie,ijakrozpieszczonedziecinicze-
gonierobili.Takzduszludziwyrywająreligięzkorzeniami,gdyusuwają
ofiary,kapłanów,iinnesługireligii.Mywięcpowtarzanymiofiarami,nie
świadczymy,żeofiarachrystusabyłabezznaczenia,[828] leczbyłaprzyczyną
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głównąidoskonałą,którachociażsamawsobiejestwystarczającaidopeł-
niona,jednakbezzastosowaniawspierającychprzyczynniczegoniesprawia.

Tozaś:Jed ną ofia rą do sko na ły mi na wie ki uczy nił po świę co nych (hbr
10,14),podobnejestjakbympowiedział,żeBógjednymoświeceniemświat
nawiekirozjaśnił.Uczyniłtorzeczywiście,gdyzapaliłsłońcejakowieczne
światło.zresztą po co na innymmiejscuapostoł każe:oczysz czaj my się,
najmil si, od wszel kiej zma zy cia ła i du cha, do ko nu jąc uświę ce nia w bo jaź ni
Bo żej? (2Kor7,1).zpewnościąkrewchrystusaoczyściłanaszwszelkiego
występku,ajednakPawełmówi:oczysz czaj my się. zpewnością:jed ną ofia rą
chrystusdo sko na ły mi uczy nił po świę co nych, ajednakPawełnapomina,byśmy
sami: do ko na li uświę ce nia w bo jaź ni Bo żej. chrystuswięcoczyszczaidosko-
nali,imytakżedoskonalimyioczyszczamy,leczondziałaznamijakoprzy-
czynagłówna,mydziałamypodnim,jakoprzyczynywspierające.Je ste śmy
bo wiem po moc ni ka mi Bo ży mi (1Kor3,9).

leczdodająto:A gdzie wi ny są od pusz czo ne, tam nie ma już za grzech
ofiary (hbr10,18).odpowiadamy:Jeżeliodpuszczeniejesttylkojakowprzy-
czynieogólnej,niemajużofiaryogólnejzagrzech;jestjednakofiaraszczegól-
na,którastosujemoctamtejdoskutku.Jakbowiemjeśli jestrozjaśnienie
całegoświata,nietrzebażadnegoinnegoogólnego:boniepotrzebujemyinne-
gosłońca,innegoksiężyca,innychgwiazd.Koniecznejestjednak,bycodzien-
nie zachodziły szczegółowe rozjaśnienia powietrza, jeśli ziemia ma być
rozjaśnianapojedynczymidniami.

Dodająteż:Ponieprawościachodpuszczonychprzezsakramentychrystusa,
pocoskładamyofiaryzagrzech?odpowiadam:odpuszczenienieprawości
jestdwojakie:jednodoskonałe,drugieniedoskonałe.Doskonałe,gdynietylko
wina,lecztakżecałakarajestodpuszczona;oniejpojmujesiętesłowa:zarzu -
ci łeś w tył twój wszyst kie grze chy mo je (iz38,17);Bło go sła wie ni, któ rym
odpusz czo ne są nie pra wo ści i któ rych grze chy za kry te są (Ps31,1);Wrzu ci do
głę bo ko ści mor skiej wszyst kie grze chy na sze (Mi7,19);iinne,tympodobne.
ionozdarzasięprzezchrzestwszystkimochrzczonym.niedoskonałymzaś
zwiemytoodpuszczenie,wktórymalboodpuszczasięwinę,leczniecałąkarę,
alboodpuszczasiękaręjużpoodpuszczeniuwiny;onimprzyjmujemyto:
Dla od pusz cze nia po przed nich grze chów (rz3,25);iznowu:Na od ku pie nie
prze stępstw, po peł nio nych pod pierw szym Te sta men tem (hbr9,15).

nadtodlastarożytnychojców,żewiny[829] przedśmierciąchrystusa
zostałyodpuszczone,jestniewątpliwe:zgod nie z wia rą mianowiciezmar li są
świa dec twem wiarysprawdzeni.Żezaśniezostałydoskonaleodpuszczonepo-
twierdzaPaweł,gdymówi,żechrystusumarłdla od pusz cze nia po przed nich
grze chów (rz3,25).GdybyonewpełniMojżeszowi,aaronowi,Dawidowi
ipozostałymświętympodPraweminaturązostałydarowane,bramakróle-
stwaniebieskiegoniebyłabyprzednimizamknięta,animiejscapiekiełwy-
znaczonenawięzienie.Któżbowiempowie,żecałkowiciezostałyrozwiązane
występkitych,którychkaryodbywanesąwwięzieniu?Dawidowiznówzbrod-
niezabójstwaicudzołóstwarozwiązanezostały,kiedynagłosprorokanata-
nawyznałgrzech,isamnatan(2Krl12,13)iautorKsięgiSyracha(Syr47,13)
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sątegoświadkami.ajeżeliotrzymałpełneodpuszczenie,nacoto:Zgładź nie -
pra wość mo ją! Jesz cze wię cej oczyść mnie od nie pra wo ści mo jej... (Ps50,3-4).
Od wróć ob li cze two je od grze chów mo ich, itd.(Ps50,11).zpewnościąto
szerszeipełniejszeprzebaczenieniewcześniejuPanawyprosił,nimwielu
karamiPanwnimsurowopomścił.

Przetojeśliprzezsakramentychrystusazdarzyłosiękomuśpełneodpusz-
czeniegrzechów,myzategorodzajugrzechynieofiarujemyżertwy,jakjeśli
ktoś świeżochrzestprzyjął; lecz jeśligrzeszniknieosiągnąłdoskonałego
odpuszczenia,cozwyklezachodziwsakramenciepokuty,składamyofiaręza
jegowystępki,bynakogoBógtakżeobecniejestniecorozgniewany,kiedyś
stałmusięłaskawy.

czego więc chceapostoł, gdy straszliwymi groźbami przeraża dusze
słuchaczywtesłowa:Je śli roz myśl nie zgrze szy my ..., nie bę dzie już ofia ry 
za grzech (rz10,26)?Ktobowiemmówi,żedlarozmyślniegrzeszącychpo
otrzymaniuznajomościprawdyniepozostajeżadnaofiara,tenbezwątpienia
oznajmianiewiedzącym,żepozostajejakaśżertwa,dlatychzwłaszcza,którzy
zgrzeszyliprzedotrzy ma niem zna jo mo ści praw dy, jakuzasadniajązłotousty
iTeofilakt.apostołwięcpotężniejszymisłowamiwyolbrzymiai,jakzwykł,
przesadąnarzucaprzerażenie.

Wykazujewięcnieto,comiłościwyimiłosiernysędziaczasemswąłagod-
nościądopuszcza,leczjakiejkarygodnyjestten,ktoprzyjąwszywyjątkowe
dobrodziejstwochrztu, Sy na Bo że go po de pcze i krew Te sta men tu, ... jak by
poka la ną [830] zlek ce wa ży i Du cha ła ski ze lży (hbr10,29).niegodnymiano-
wiciejest,ktobyłbytegorodzaju,dlaktóregochrystusponowniebyłbykrzy-
żowany.Tylerazyzaśjestnamkrzyżowany,tylerazyofiarowany,ilerazyjego
krzyżiśmierćsąnamzastosowanenaodpuszczeniegrzechu.Jeśliwięcchodzi
osprawiedliwość,żadnaniepozostajeofiarazagrzechytym,którzygrzeszą
zezłośliwości.JeślizaśchodziomiłosierdzieBoże,którewszelkiepojęcie
przewyższa,nietylkosłabyminiewiedzącympozostajejakaśofiara,lecztym
także,rzadkojednak,którzyzgrzeszylizwłasnejwoli:po otrzy ma niu zna jo -
mo ści praw dy (hbr10,26).

Bo,żetawypowiedźapostołajestwyniosłaiprzesadna,najpierwtojest
dowodem,żezarazdodanejest:Strasz li we ja kieś ocze ki wa nie są du, itd.(hbr
10,27).izaraz:Kto Za kon Mo jże szo wy prze kro czył, itd.(hbr10,28).atrochę
dalej:Wspo mnij cie so bie dni daw ne, itd.(hbr10,32).awreszcie:Nie trać cie
te dy uf no ści wa szej, któ ra ma wiel ką od pła tę (hbr10,35).Towreszcienaj-
bardziejpotwierdza,cowszóstymrozdziale,gdypowiedział:Nie po dob na
bowiem, że by ci, itd.(hbr6,4-6),byniesądzono,żeniemażadnegooczeki-
wanialepszychrzeczy,jakbychcączrozpaczyprzywołaćdonadziei,powia-
da:Lecz cho ciaż tak mó wi my Naj mil si, ma my o was lep sze prze ko na nie i le piej
tu szy my o wa szym zba wie niu (hbr6,9).z tejmieszaninyhieronimwnio-
skuje(Ad ver sus Io vi nia num, księgaczwarta),żeapostołprzesadniezatrwo-
żyłhebrajczyków(cic,De cre tum, częśćdruga:causa33,zagadnienie3:
De po eni ten tia, Dystynkcja2, rozdział40:Si enim; a.friedberg1[1955]
1202-1206).
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Jestiinnagodnaodpowiedź,jeślimniewszystkoniemyli,którąbardzo
należywziąćpoduwagę.Mianowicieżertwazagrzechmożebyćpojmowana
dwojako.Jednymsposobemjakokara,drugimnawetjakowina.Żebowiem
wyrazgrzechużywanyjestzamiastkarygrzechu,dowodzi:Nie ja to czy nię,
ale grzech, któ ry we mnie miesz ka (rz7,20).aznowu:Od pusz cza się jej wiele
grze chów, gdyż bar dzo umi ło wa ła: a ko mu mniej od pusz cza ją, mniej mi łu je
(Łk7,47).WtymmiejscukarywielugrzechówPannazywagrzechami.Boże
winyprzedtemzostałyodpuszczone,ktoprzyjrzysięuprzednimłzom,ten
podaćwwątpliwośćniemoże.aktóraumiłowałaiopłakiwała,tazpewnością
przebaczeniewinosiągnęła.łeczktórejobecniepowiedziano:Od pusz czają ci
się grze chy, idź w po ko ju (Łk7,48),tejdanejestnajpełniejszeprzebaczenie
izapłatakarwszystkich.Wkarachzaśmamiejsceto,żewiększejmiłości
odpowiadawiększeodpuszczenie,amniejszejtakże[831] mniejsze,bowiny
albowszystkierazemsąodpuszczone,albożadna.nawetwpospolitejmowie
utartejestzdanieMachabeuszy:Świę ta i zba wien na jest myśl mo dlić się za
umar łych, aby by li od grze chów roz wią za ni (2Mch12,46).Gdziebezwątpie-
niagrzechaminazwałkaryczyśćcowe,należnezawiny.Podobnejestowo:
Grze chy two je jał mu żna mi od ku puj (Dn4,24).Danieluważał,żekarytrzeba
odkupywaćpieniędzmi,bowinyzmywaalbopokuta,albonapewnobezsrebra
rozwiązujełaska.(Winaodpuszczanajestbezzapłaty,aleniebezprzygoto-
wania).

otóżczyobrazowonazwaprzyczynyprzenoszonajestnaskutek,czyod-
puszczeniekarynależydopełnegoodpuszczeniawiny,niebardzozaistejest
ważne,chociażŚwiętyTomasz(księga4,dystynkcja12,zagadnienie2,arty-
kuł2,zagadnienie2)orazinnocenty(cic,De cre tum, częśćtrzecia:De con -
se cra tio ne, Dystynkcja 2, rozdział 71: Ite ra tur, oraz rozdział 72:Utrum; 
a. friedberg 1[1955]1341-1342,1342-1343), świadczą, iż niewłaściwe są
wypowiedzi tego rodzaju:wktórychmówi się, żegrzechy sąwymazane,
wytarte,zmyte,odpuszczone,ponieważrozwiązywanesąkary.(Mowajest
ośmiertelnych,którewprostijakbyprzezantonomazjęzwanesągrzechami.
Bopowszedniecałkowiciesąodpuszczonetąofiarą).Gdywięcapostołmówi,
że nie bę dzie już ofia ry za grzech (rz10,26),powinienwłaściwiebyćpojmo-
wanyowinie.Temuzdaniunie jestprzeciwneto,żepozostajesakrament
pokuty,któryjestsądem,anieofiarą,pozostajetakżeżertwazakarę,która
niewłaściwiezwanajestżertwązagrzech.

leczpytasz,jakipowódmiaławiększośćstarożytnych,żechrzestzwali
żertwąidlategomówili,żeniepozostajeżertwazagrzech,ponieważchrzest
niemożebyćpowtórzony.zaiste,ponieważwchrzcieumieramyrazemzchry-
stusem,iprzeztensakramentzastosowanajestnamżertwakrzyżanapełne
odpuszczeniegrzechu,stądoniprzenośnienazwalichrzestżertwą,aporaz
przyjętymchrzciewyjaśniali,żeżadnażertwaniepozostała,boniemadrugie-
gochrztu.leczwsakramenciepokutyśmierćchrystusaniejestzastosowana
nasposóbżertwy,lecznasposóbsądu.Przetochociażpokutapozostajepo
chrzcie,jednakstądniepozostajeżertwazagrzech.leczotrzecimuzasad-
nieniubardzodużo.
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czwarte zaś uzasadnienie niewymagaodparcia, lecznagany. Jakaż to
bowiemjestniewiedza,albozuchwalstwo,przytaczaćprzeciwkonamświa-
dectwa,którejaknajbardziejzanamiprzemawiają?Wiadomozaiste,żeczte-
rysączęściofiaryeucharystycznej:pierwszaprzeistoczenieciałaikrwi,druga
ofiara,trzeciałamanie,ostatniaspożycie.(Bardzoprawdopodobnejest,żerów-
nieżzmieszaniepostacinależydocałościofiary,boniewątpliwejest,żeprzez
apostołówKościołowizostałodane).[832] Ktobymianowicieprzeczył,że
ztychczterechczęścinaszaofiarajestscalana,sprawowana,kończona,prze-
konanyjestem,żeniczegooistociedoskonałejofiarysięnienauczył,niczego
sięniedopytał,niczegoniewie.niecowyżejwykazaliśmy,żeprzeistoczenie
iofiarapołączonazdziękczynieniemwynikazewangelii;łamaniezaśjestjak
najwyraźniejprzekazane.Wtymjestróżnica,żeluteranieuważają,iżwłama-
niuniemanicmistycznego,lecztylkosamorozdzielaniechleba,mianowicie,
bykażdemuprzypadłajegoczęść;akościółŚwięty,gdyłamieżertwęciała
Pańskiego,oznaczającłamanienakrzyżuwspominażertwęchrystusa,(cic,
De cre tum, częśćtrzecia:De con se cra tio ne, Dystynkcja2,rozdział37:Dum
fran gi tur; a.friedberg1[1955]1327),wsposóbjakisamchrystussłowem
iprzykłademprzekazałdowspominania.

Żezaśdopełnejistotytejofiarynależyspożyciepostaci,synoddwunasty
wToledoświadczymówiąc:Ja ka bę dzie ofia ra, w któ rej nie wia do mo, czy
uczest ni czy na wet sam ofia ru ją cy? (cic,De cre tum, częśćtrzecia:De con se -
cra tio ne, Dystynkcja2,rozdział11:Re la tum; a.friedberg1[1955]1317-1318).
nadtoaugustynwksiędzeSen ten tia rum Pro spe ri zgadzasię,żegdy krew 
z kie li cha le je się do ust wier nych, ozna cza to wy nisz cze nie cia ła Pań skie go 
i wy la nie je go krwi. (cic,De cre tum, częśćtrzecia:De con se cra tio ne, Dystynk-
cja2,rozdział37:Dum fran gi tur; a.friedberg1[1955]1327).należywięcdo
doskonałegoznaczeniaofiaryspożyciepostaci.Tozawszebyłodlakatolików
powodem,bygdykapłanprzyjmujepostacie,niemówiliżeonje, leczspo żywa,
byśmypojęli,żeweMszyjestraczejzasadaspożywanianiżjedzeniaiżebar-
dziejwidzisięofiarę,niżucztę.Wiedząctoluteranieprzeczyli,żechrystus
ciałosweikrewprzyjął,bynieudowodniono,żespożyłiofiarował.

Jednakistotaucztynajpierwtegowymaga,bymiałatowarzyszenieiwspól-
notęspożywania,inaczejktozapraszanawieczerzęniebyłbywspółuczestni-
kiem,leczdawcąinadzorcąuczty.leczbiesiadowanieprzyjaciół,chociażnasi
lepiejnazywająucztą,dobrzetakżeGrecyzarównowspólnympiciem,jak
wspólnymposiłkiem,iżktowołanaucztęasamniejestwspółucztującym
iwspółpijącym,nietylkoniewchodzinaucztęwytworną,lecznawetnaucztę.
następniejakuzasadniazłotousty,byuczniowieniewzdrygalisięprzedmię-
semikrwią,koniecznebyło,bychrystussampierwszyskosztował;chrystus
zpewnością,cowidzieli,żeonczyni,toby[833] czynili,kazałapostołom;
Kościółzaśzawszepojmował,iżkapłanomnałożonebyło,byprzyjmowali;
przyjąłwięcichrystus,chybażekapłanwewszystkichswoichnumerach
doskonały,niedoskonałą,leczzaczątkowązłożyłofiarę.

nieumykami,żeŚwiętyTomaszkiedyś(Sum ma the olo gi ca, częśćtrzecia,
zagadnienie 83, artykuł 4), przynajmniej jak się zdaje, nauczał, iż ofiara
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dokonanajestprzedłamaniemhostii,aprzyjęciewłaściwienależydosakra-
mentu,ofiarowaniezaśdoofiary;aznowu(artykuł6,nazarzut6)twierdzi,
żełamaniehostiiniejesttakkonieczne,byjeślijeopuszczono,ofiarazostała
niedokonana,bomianowicieznaczenietejrzeczynieodnosisiędoprawdzi-
wego,leczdomistycznegociałachrystusa,awięcłamanianienależywyli-
czaćwśródczęściofiary.Żezaśofiaradokonujesięprzedłamaniem,wielkim
uzasadnieniemjestto,iżkapłanzarazpoprzeistoczeniuwypowiadatesłowa:
Skła da my two je mu naj wy ższe mu ma je sta to wi, z otrzy ma nych od cie bie da rów
Ofia rę czy stą, itd.Jużwięcprzedłamaniemhostiijestdarowanieiofiara.

leczktonamprzeciwstawiaŚwiętegoTomasza,czynito,żeTomaszwalczy
iznimizprawdziwąistotąofiary;jegobowiemsłowawSumieTeologicznej
(ii-ii,zagadnienie85,artykuł3,nazarzut3)sąjasne: wła ści wie mó wi się ofiara,
gdy z rze cza mi da ro wa ny mi coś się dzie je. Potwierdzatotakżetymprzykła-
dem,jakgdychleb jest ła ma ny i spo ży wa ny. Stądwnioskuje,żepierwocinysą
darami,alenieofiarą,gdyżnicświętegoznimisięniedziało.Żertwąwięc
czasemnazywaprzedłamaniem,nietylkoŚwiętyTomasz,lecztakżeKościół,
tymobyczajem,którymrzecznastającą,najbliższą,nazywamyjakbyobecną.
Takcyceronmówi:do star czać żer twy na ofia rę. Gdziezwierzę,któremabyć
ofiarowane,nazyważertwą.aleiwKsiędzeKapłańskieja takżewwielu
innychźródłach,całopalenie,żertwaiofiarabiorąnazwęodtego,cojestnajbli-
żejprzyszłe.leczisamchlebprzedprzeistoczeniemzwiemypospoliciehostią,
przedktórątonazwąnawetŚwiętyTomaszsięniewzdraga.

nadtokapłanprzedprzeistoczeniemmówi,żeskłada:te świę te nie po ka -
lane ofia ry, itd.Któryzaśteologbyłtakwybitnienierozumny,żeuważał,
iżofiaradokonanajestprzedprzeistoczeniemhostii?a,bymnicniepowie-
działoukrytejiwewnętrznejofierzekrwiiciała,zpewnościązewnętrzna
imistycznaniepoleganasamymofiarowaniu.[834] Skorowięczpostaciami
przedłamaniemofiarnikniczegonieczyni,toiofiaraniejestdokonana.rów-
nieżskorozustanowieniachrystusapowinniśmysymbolamirzeczysprawo-
waćjegośmierć,jeśliprawdziwaidoskonałajestnaszaofiara,którąchrystus
złożyłnakrzyżu,niemazaśżadnegosymbolurzeczy,zanimłamiesię,miesza,
spożywa postacie, jako najbardziej pewne uzasadnieniemożemy przyjąć,
żeprzedłamaniemofiarajeszczeniejestspełniona.

Pozostajewięc,żenietylkoprzeistoczenie,lecztakżełamanieispożywa-
nienależydocałościofiary zewnętrznej.Sprawa tanieujawniła sięnam
słabiutkimuzasadnieniemiwskazaniem,leczpoważnymitrwałymrozumo-
waniem;prócztegołatwojestwykazać,żeteczęściofiaryprzyjęliśmyodapo-
stołów, gdyż wyżej przeze mnie wystarczająco zostało udowodnione, iż
przekazał to chrystus. niech luteranie wymyślą następnie uzasadnienia
bardziejprawdopodobne,botoczwarte,którecodopieroodparliśmy,niejest
prawdopodobne.nieprawdopodobnejest,powiadam,korzystanieześwia-
dectwŁukaszaiPawła,byofiaraKościołazostałaodrzucona.

Borozumowanieto,którejestdołączone,jestchwytliweimożeniedo-
świadczonychzmylićprawdopodobieństwem.najpierwzaśktoluteranom
odpowiedziałby,żechrystusnawieczerzyzłożyłofiaręzaisteniezagrzech,
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leczdziękczynienia,tenniełatwobyłbyprzeznichwyśmiany.Dałbybowiem
prawdopodobnązasadętejsprawy,żegdynastawałdzieńofiarykrwawej,już
wyraźnie albo pewnie zbliżała się godzina, nie trzeba było nawieczerzy
składaćmistycznejżertwyzagrzech,ponieważzawisłaowaogólnażertwa,
wktórejojcuspodobałosięzgładzićwszystkiegrzechy.chociażikrewob-
rzezaniachrystuszanasofiarował,orazpościł,ipłakałzanas,leczzatymnie
poszłoodpuszczeniegrzechów,którego trzebabyłooczekiwaćodkrzyża.
Jakbowiempełnaskutecznośćmęczeństwaniepoleganakażdymwylaniu
krwi,leczostatecznienatym,wktórymmęczeństwosiędopełnia,choćby
męczennik zaraz od początku krew swoją Bogu ofiarował, tak owa bez-
względnaidoskonałamocwiecznejmękichrystusaniebyłanapoczątku,albo
wśrodku,lecznakońcu.

następnieskutekmistycznegoofiarowanianietenjest,wktórymylnie
[835] luteranieuważają,żemywierzymy,mianowicie,bygładziłwszystkie
winyikary.Powiemyotymniecodalej.innabowiemjestskutecznośćtej
żertwy,którąchrystusotwarciewyniszczyłnakrzyżu, innatej,którąpod
określonymipostaciamimistycznieofiarowałnawieczerzy.Tamtajestogól-
na,jakpowiedzieliśmy,inietylkoprzezofiarę,leczprzezwszystkiesakra-
mentyzosobna,dowielcerozmaitychskutkówjeststosowana.Taskuteczność
jestszczegółowaipodpewnymipostaciamiwjakichśszczegółowychskut-
kachzamknięta.ofiarowałwięcchrystusżertwęnawieczerzy,takzawinę
powszednią, jak za karę, która nawet zawinę śmiertelną by się należała.
Tojestszczególnyskutekofiarywgładzeniugrzechu.Tenzaśmiałakrew
ofiarowananawieczerzy,bonakrzyżumiałaogólnąmocodpuszczenia.lecz,
jakcodopieropowiedziałem,ponieważmamytęsprawęszerzejrozwinąć
wodparciunastępnychuzasadnień,odpierajmykolejnouzasadnieniapozostałe.

Biskuprochesterzaś,odpierającuzasadnieniepiąte,powiada:„kielichdla-
tegozwiesięnowymPrzymierzem,ponieważjestnowegoPrzymierzaupra-
womocnieniem.”Tegoużyciawyrazujakświadectwamiudowodnićniemogę,
takodeprzećnieśmiem.natosięzgadzam,żenazwataniekiedybranajest
dlarzeczy,któraprzypadaztestamentu,jakwliściedohebrajczyków,roz-
dział7,22:Je zus stał się za kład ni kiem lep sze go te sta men tu. Takbowiemauto-
rzyPismaużywająwyrazu:obiet ni ca, orzeczy,którąsięobiecuje:Aby ście
po szli w śla dy tych, któ rzy przez wia rę i cier pli wość sta ją się dzie dzi ca mi obiet -
nic (hbr6,12);Że by ... po sie dli obie ca ne dzie dzic two wiecz ne (hbr9,15);
Czeka li obiet ni cy Oj ca (Dz1,4).Jeżeliwięcobietnicabranajestzamiastrzeczy
obiecanej,adlasamegolutratestamentjestobietnicą,nicdziwnego,jeśli
używanajestzamiastsamejrzeczy,którawtestamenciezostawionazostała.

apierwsząrzecząitonajznaczniejszą,którąnamwswoimtestamencie
chrystuszapisał,byłakrew.cóżwięcstoinaprzeszkodziedlaczegorzeczy,
którąmiałbymzżyczliwościspadkodawcy,nieoddałbymnajegopogrzeb
inabożeństwożałobne?cóż,powiadam,stoinaprzeszkodzie,dlaczegoto,
cozrękiumierającegootrzymaliśmy,nieoddamyjemużyjącemu?chyba,
żenapróżnoiniewłaściwiepowtarzamy:Wszyst ko jest two je, Pa nie, i co 
z twej rę ki otrzy ma li śmy, to bie od da je my. Żezaśkielichniewłaściwiezwiesię
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testamentemjestjasne.czybowiem,jakinnocentemu[836] podobasię,(cic,
De cre ta les Gre go rii IX, księgatrzecia,tytuł41: De ce le bra tio ne Mis sae,roz-
dział6:Cum Mar thae; a.friedberg2[1955]636-639), testamentjestobietni-
cą,czyjakUlpianprawdziwiemyśli: Jest spra wie dli wym wy ro kiem wo li o tym,
co po śmier ci chcie li by śmy, by się sta ło, całkowiciejasnejest,żekielichwłaści-
wieniejestaniobietnicą,aniwyrokiem,leczrzeczą,którapozostawionajest,
obietnicąiwyrokiemwolispadkodawcy.Tęwięcżertwęzłożyćnaofiaręktóż
zakaże?lecznapiąteuzasadnieniedotąd.

Jużnaszósteuzasadnienieconależyodpowiedzieć,niżbymchciałpowtó-
rzyćtesamesłowa,którepowiedziałemwyżej?Wnioskująbowiemmianowi-
ciebystrzydialektycy:jeżelieucharystiajestprzykłademiobrazem,tonie
jestonaprawdziwieiwłaściwieofiarą.Wniosektenjestbardzozaisteśmiesz-
ny.cóżbowiemgłupszegomożnapowiedzieć,niżżeżertwyStaregoPrawa
niebyłyofiarami,żebyłyprzykładamiprawdziwych?Dalejinnocentyiii,
(cic,De cre ta les Gre go rii IX, księgatrzecia,tytuł41: De ce le bra tio ne Missae,
rozdział6:Cum Mar thae; a.friedberg2[1955]636-639),słuszniewyśmiewa
jakichś,którzysądzili,żew sa kra men cie nie ma praw dy cia ła i krwi Chry stu -
sa ..., stąd, że Pi smo nie kie dy wspo mi na, że to co na oł ta rzu się przyj mu je, jest
ta jem ni cą, ob ra zem, fi gu rą i przy kła dem. Papieżuczenieipoważnieodpiera
ichbłąd:bojeśliskorojestfigurą,przeczysię,żesakramentołtarzajestpraw-
dą,przetonienależywierzyć,żeprawdąjestśmierćizmartwychwstanie
chrystusa,boapostoł,przekazuje,żebyłypodobieństwemiobrazem,arów-
nieżPiotrpisze,żechrystuswswejmęcezostawiłnamprzykład.

nicwięcnieprzeszkadza,dlaczegobywzewnętrznejofierzebyłaforma,
wygląd,obraziprzykładofiarykrzyża,wekrwizaśiciele,któresąrzeczami
wewnątrzzawartymi,istniałaprawdatejżeofiary.leczponieważnakrzyżu,
cogdzieśindziejpowiedzieliśmy,żertwabyłaotwarcieibeztajemnicykrwa-
wa,naołtarzutajemnieimistycznieukryta,byśmyniesądzili,żeskładamy
ofiarętymsamymsposobem,cochrystus,gdyżsłuszniezeswoimzłotoustym
napomniałnasTeofilakt,żeniewyniszczamychrystusa,jakonsamnakrzy-
żusięwyniszczył,leczraczejtężertwękrzyżawspominamy.aleponieważ
naszewspomnienieniejestbierneimroczne,leczsprawiato,cooznacza,choć
niezabijamychrystusa,który:po wstaw szy z mar twych, wię cej nie umie ra
(rz6,9),stosujemyjednakśmierćchrystusa,jakbyterazsiędokonywała.

Stosujemyzaśniesamątylkowiarą,albosamymisłowami,lecztakżesym-
bolami.Potychbowiem[837] słowach:To jest cia ło mo je, któ re za was będzie
wy da ne (1Kor11,24),niepowiedziałPan:To wierz cie, nie:To mów cie, lecz:
To czyń cie na mo ją pa miąt kę (1Kor11,24).Jeślimniepoglądniemyli,tobyło
dlaapostołapowodem,bysymboleStaregoPrawa,ponieważbyłypuste,
nazwałcie nia mi, anie samymiob ra za mi rze czy.Boewangelia teobrazy
rzeczyzawierajakbyżywe,nietylkodooznaczania,leczdoskuteczności.Jak
chrzestjestobrazemduchowegoobmycia,któredokonanezostałonakrzyżu
przezkrewchrystusa,leczmatakżerzeczytakzłączone,jakbysamchrystus
terazzachrzczonegowylewałkrew.Dlategoionczasemośmieliłsięmówić,
żechrystuskrzyżowanyjestwposzczególnychochrzczonych,nietylkotym
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sposobemmówienia,którymJanewangelistanapisał:Ba ra nek za bi ty jest od
za ło że nia świa ta (ap13,8),leczraczejtak,żecodoskutkujestcałkowicie
tosamo,jakbychrystusterazprawdziwiezatych,którzyprzyjmująchrzest,
byłkrzyżowany.

Jednakniemyślę,żePaweł,gdymówił:Za kon bę dąc cie niem dóbr przy -
szłych, nie sa mym ob ra zem rze czy (hbr10,1),rozprawiałoznaczeniu,które
większośćwyjaśniała,iżnależypojmować:cieńjakoznakrzeczymroczny
iniedoskonały,obrazjakoznakrzeczywyraźnyidoskonały.To,jaknieprze-
czę, że jest prawdziwe, tak sądzę, że obce jest zasadniczemu stanowisku
apostoła.Wynikatojasnozesłówtegosamegoapostoła.Mówibowiem:
Zakon bę dąc cie niem dóbr przy szłych, nie sa mym ob ra zem rze czy, ty mi sa my -
mi ofia ra mi, któ re ... usta wicz nie za no szą, ni gdy nie mo że do sko na ły mi uczy -
nić przy stę pu ją cych, itd.(hbr10,1).Ponieważwięcteżertwyniemiałymocy
skutkowania,dlategopowiedział,żePrawoma cień przy szłych (wPrawie
Łaski) dóbr. cieńbowiemognianiesprawiatego,coogień,anicieńczłowie-
kaniedajetego,coczłowiek:bowdziałaniunicniejestanibardziejsłabe,
anibardziejpróżne,niżcień.Sakramentyzaśiofiaranaszasąob ra za mi rze -
czy, niemalowanymi,albocieniowymi,ipustymi,orazsłabymidoskutkowa-
nia, lecz tak do żywego tych rzeczy są odtworzone, jak, jeśli to wolno
powiedzieć, do skutkowania same rzeczy żywe, których sąobrazami; tak
wielkajestmocchrystusaiewangelii,iżsymbolomorazobrazomdarowała
całkowicietęsiłę,którąmająsamerzeczy,bygdyczynisięichwspomnienie,
prawdziwiebyłypowodowane.

[838] lecznaodpieranieszóstegouzasadnieniaużyłemwieleczasu.nie
byłobowiemtrzebaodpowiedzi,leczbyonitesameźródłastarannierozwa-
żyliiwdobrejwierzeponownieodczytali.Tambowiemwyraźnieznaleźliby,
że pisarze święci potwierdzali prawdziwą ofiarę ciała i krwi chrystusa
wKościele,atakżejaknajbardziejprawdziwyprzykład:jedenwzewnętrznej
formieifigurze,drugiwrzeczy,którazawartaiukryta,chowasięwtajem-
nymmisterium.chociażeutymiuszpojmujeprzedprzeistoczeniemprzykład,
poprzeistoczeniuzaśprawdęofiary.WtenteżsposóbDamascenwykłada
Bazylego(księgaczwarta,rozdział14).

WsiódmymuzasadnieniuludziemałobiegliwTeologiiuważają,żenasze
uczynkiwżadensposóbniesąprzyczynaminaszegoodkupienia,uświęcenia,
obmycia.Gdybytobyłoprawdziwe,błędnebyłobywszystkoto:Ka żdy, któ ry
ma w nim tę na dzie ję,uświęcasię(1J3,3);też:Oczysz czaj my się od wszel kiej
zma zy cia ła i du cha, do ko nu jąc uświę ce nia w bo jaź ni Bo żej (2Kor7,1);także:
Grze chy two je jał mu żna mi od ku puj (Dn4,24);również:Przez mi ło sier dzie 
i wia rę by wa ją oczysz cza ne grze chy (Prz15,27);oraz:Mi ło sier dziem i praw -
dą nie pra wość by wa od ku pio na (Prz16,6);iinnetegorodzaju,którewPiśmie
Świętymspotykasięnakażdymkroku.aprzezto,jakonibłędniesądzą,nicze-
go nie ujmuje sięchrystusowejw nas łasce, zasłudze, sile i odkupieniu,
anawetłasceBogaichrystusaowielewięcejprzyznaje.

Podamprzykładznatury,bymocłaskiwyraźniejzajaśniała.Wszyscyfilozo-
fowiemajązazbadane,żewszystkierzeczy,każdadoswegocelu,poruszana
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jestjakąśwrodzonąsiłą.Takogniowi,bywstępowałnamiejsceodpowiednie
jegonaturze,ówStwórcaświatadałlekkość;byzaśgrzał,cobyłodziałaniem
stosownymdonaturyognia,udzieliłciepła.To,cowpozostałychłatwojest
dostrzec,któretakodpoczątkuporuszanesąformąwewnętrzną,żewydająsię
nietylkonieopierać,leczsamorzutniedziałać.Dalejzwierzętamająznatury
nietylkoskłonnośćiformę,lecznawetsamesięporuszają,pewnymiswoimi
działaniamidoszukaniaodpowiedniegoimdobraidoodpieraniaprzeciwne-
gozła.Tasprawazwłaszczawludziachjaśniejsięukazuje,którzyponieważ
niedziałająjakniewolnicy,leczraczejdobrowolniepostępująjakpanowie,
rozumemdobierająśrodki[839] isamisiebieporuszają,bytymiśrodkami
założoneceleosiągnąć.Jednakdlategosiłapierwszejprzyczynyniejestmniej-
szaamocsłabsza,anawetprzeztoobfitszaiwiększa,żeDo się ga od koń ca
aż do koń ca moc no i urzą dza wszyst ko wdzięcz nie (Mdr8,1).Jakabowiemsiła
mogłabyćwiększaodtej,któratakwdzięczneistosownezapędyzłożyła
wnaturzerzeczy,iżporuszajeniestosującżadnejprzemocy,ajednakporu-
szaporywająco?

TaogromnamocBożaiwybitnasłodycz,wieleszerzejrozlałasięwskut-
kachdarmodanychniżwprzyrodzonych.Bonietylkożywotnedziałania,
któresąponadnaturą,wydajewsobieśmiertelnyczłowiekprzezformęicnoty
łaski, leczdziałaniemswoimprzygotowujesiędoprzyjęciasamegożycia
ijestdlasiebieżyciaprzyczyną.Jakbowiem,gdybymateriaukłady,którymi
gotowanajestnaprzyjęcieformyognia,samawsobiewykonywała,sama
byłabydlasiebieskutecznąprzyczyną,byprzeztęformęzostałauformowa-
na;takponieważczłowiekwykonujewsobieprzygotowanianałaskęożywia-
jącą, sam w rodzeniu siebie jest po moc ni kiem Bo ga. W tej sprawie, jak
powiedziałem,łaskajestbardziejsłodkaiwylana,niżnatura.Życiebowiem
daneprzeznaturęsammożeszleczyćichronić,szukaćzdrowia,usuwaćprze-
ciwne choroby, tak używając jakichś zewnętrznych leków, jak budząc
wewnątrzmoceduszy.alebyćdlasiebieprzyczynążycianiemożesz,lecz
skądinądjeotrzymujesz,bezpośrednictwatwegodziałania,bezżadnegotwego
przygotowania.Wszelkiebowiemprzygotowanie,którymciałojestprzystoso-
wywanedoduszy,pochodziodrodzącegoojca,wżadensposóbnieodrodzo-
negosyna.Wduchowychzaśnarodzinachten,ktosięrodzi,nietylkojest
powodem,bypochorobiebyłzdrowy,lecztakże,byskorobyłumarły,ży wot
miał i ob fi ciej miał (J10,10).

Wspanialeprzetopowiedzianejestistosowniedomyśleniafilozofii:Spra -
wie dli wy z wia ry ży je (rz1,17).hieronimztegownioskuje,żeczłowiekjest
sobieprzyczynąswegoożywienia.Mianowicieaktywiary,nadziei,miłości,
żalu,którymiBógposługujesię,byożywićducha,człowieksamwsobiewy-
konuje,chociażporuszonydarmowyminadprzyrodzonymwsparciem.nie
spierajsię,jakobynaszeczynybyłyprzyczynamisprawczymiłaskiiodpusz-
czeniawin,skoronicinnego,niżprzygotowująducha,byprzyjąłłaskęispra-
wiedliwośćBożą.Jakciepłojestprzygotowaniem,któredotykadrewna,by
przyjęłoformęinaturęognia.[840] leczjakczłowiekdladrugiegoczłowie-
kaniejestprzyczynąduszyrozumnej,alejednakjestprzyczyną,byżyłprzez
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duszęrozumną,takczłowiekchociażniejestprzyczynąłaski,jestjednakdla
siebieprzyczyną,byprzezłaskężył.

Tegopoglądutesąjużnastępstwa:Oczy ści li ście du sze wa sze (1P1,22);
także:Ob myj ze zło ści ser ce twe (Jr4,14);również:Je śli więc kto oczy ści się
od tych rze czy, bę dzie na czy niem na chwa łę, po świę co nym i uży tecz nym Pa nu,
przy go to wa nym na wszel ką spra wę do brą (2Tm2,21).anaczyniatezaiste
samBóguczyniłna chwa łę iprzygotowałnasławę.leczgdybynieprzez
nasząwolędokonywałosięoczyszczenienaszejduszy,jakuzasadniaDama-
scen(księgaczwarta,rozdział20;zobaczzłotousty,Ad po pu lum An tio che -
num, homilia42),niepowiedziałbyPaweł:Je śli więc kto oczy ści się, itd.lecz
możetozbytwnikliwiejestroztrząsane,niżbymogliprzyjąćluteranie,nie
znającywszelkiejzgołafilozofii.Tokrótkoniechpojmą,żemywdzielenasze-
gozbawienia,uświęceniu,oczyszczeniu,uzdrowieniu, po moc ni ka mi Bo ży mi
(1Kor3,9)jesteśmy.Powiada:W dzień zba wie nia po ra to wa łem cię (2Kor
6,2);aznowu:Ła ska Bo ża ze mną (1Kor15,10).

Bozagadnienieodpuszczeniagrzechówjestowielełatwiejsze.Tymbo-
wiemwyrazemniekiedyPismooznaczaspełnieniekar,którepozostająpo
odpuszczeniuwiny.Tezaśnietylkochrystusprzezswojesakramenty,lecz
mytakżenaszymipostamiijałmużnamispłacamy.cenywięcprzezBoga
wyznaczone,gdyzanależnekaryodliczamyipłacimy,wtedygrzechynasze
odkupujemy.leczcenytejrównąnieuczyniłanaszanatura,leczłaskaBoga,
którymożewymagaćzarównocięższychkarzawiny,jakcięższejzapłaty
zakary.aleontecenyustaliłzaisteprawemłagodnościimiłosierdzia,zmie-
szanymzesłusznościąisprawiedliwością.

ajeżeliteceny,chociażnasze,mająjednakjakieśznaczeniedlaodpusz-
czeniagrzechów,ponieważtakprawemswoimpostanowiłten,ktouznaniem
własnejwolijestsprawiedliwymrzeczoznawcą,imprawdziwiejisprawiedli-
wiejsaminieprawościnaszeodkupimyofiarującnaołtarzuciałoikrewchry-
stusa?chrystusa,powiadam,którystałsięnamuświęceniem,sprawiedliwością
iodkupieniem.achociażodkupicielemnaszymjestonjeden,leczponieważ
posługujesięnamiinaszymidziałaniamidospełnieniaskutkuodkupienia,
jego takżew tej dziedziniewspieramy. i nie zmniejsza się przez to, lecz
powiększachwałaodkupiciela,którynieBożejnatury[841] tylko,leczBoże-
gotakżedziałaniauczyniłnastowarzyszamiiuczestnikami.leczwodparciu
tegouzasadnieniazawielestrawiliśmypracy i trudu,zwłaszcza,żezaraz
niektóreznichjeszczeszerzejmamyrozwinąć.

Wósmymbowiemuzasadnieniuśmiesznilutniścitąsamązawszestruną
fałszują,gdyprzecząprzyczynwspomagającychBogawdzieleludzkiego
odkupienia. Jakiego rodzaju jest ta głupota, możemy ukazać przykładem
znatury.Bylijacyśtakbardzoniedoświadczeninaturalnejmądrości,żemyśleli,
iżprzyczynydrugorzędne–takbowiemnazywająfizycy–niczegowogóle
samezesiebienieczynią,leczsprawcawszystkichrzeczyBóg,wobecności
przyczyn zwanychdrugorzędnymi lubbliższymi, dokonuje samprzez się
wszystkichskutków.Toobłąkanieniewiarygodnenajgłupszychludzizeszkoły
filozofii zo sta ło wy rzu co ne nie tyl ko gwiz da mi, lecz ta kże na ga ną.
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leczcotamciwnaturze,tosamopopełniająluteraniewtym,cojestponad
naturą,gdyBogusamemuprzyznającodkupienie,usuwająprzyczynypomoc-
ne,jakbybyłobluźnierstwem,żecowstanienaturymówiliwszyscynajmą-
drzejsi,towstaniełaskimymówimy:mianowicie,iżsąprzyczynypomocne
inajbliższe,którymiposługujesięprzyczynapierwszaigłówna,bysprawiać
rzeczynadprzyrodzone.Wtymmiejscusiłaimocjegotymjaśniejistnieje
iwybijasię,imbardziejczłowiekowisiędaje,znimsięjednoczy,nietylko,
byistniał,lecztakżebybyłprzyczyną,która,chociażmocąodBogaotrzyma-
ną,prawdziwiejednakskutkuje,atakżeBogasamegowczynieniurzeczy
wspiera.

Boiapostołniewahasiępisać:Je ste śmy bo wiem po moc ni ka mi Bo ży mi
(1Kor3,9);O słu gach Chry stu so wych i sza fa rzach ta jem nic Bo żych (1Kor
4,1); a także: Ja sa dzi łem (1Kor 3,6); Jak mą dry bu dow ni czy za ło ży łem 
fun da ment (1Kor3,10);W Chry stu sie Je zu sie przez Ewan ge lię ja was zro dzi -
łem (1Kor4,15).Byśmypominęlito:Chrzcząc je w imię Oj ca, itd.(Mt28,19);
Co kol wiek roz wią że cie na zie mi, itd. (Mt18,18);Któ rym od pu ści cie grze chy,
itd.(J20,23).(zobacz:ambroży,De po eni ten tia, księgapierwsza,rozdział2.
nowatbowiemmówił,żeoddajechwałęPanu,gdyjemusamemuprzyzna-
wałmocodpuszczaniawystępków).ztegoSobórKonstancjańskiotwarcie
wywnioskował,żekapłanprawdziwierozgrzesza,prawdziwieprzeistacza.
Jeślitojestpewne,jakzaistejest,niejestkonieczneprzeczyć,żeofiarajest
naszymdziałaniem,coczyniPighius.owielebowiembardziej[842] uczenie
twierdził Święty Tomasz, który to urywek krótko wspomniałem nieco
wyżej,żeofiarajestżertwąiaktemtejcnoty,którazawierasięwpobożnej
czciBoga.

naszewięcjestdziałanie,zaisteniespieramsię.leczdwojakiesąnasze
działania.Jedne,któreczynimywnaszymimieniuiktóreopierająsięnanaszej
łasceizasługach,jakjałmużnaipost.Drugiezaśsą,któreskutecznośćnie
odnasmają,leczwprostodchrystusa,jakchrzestirozgrzeszeniekapłana
wsakramenciepokuty;ponieważbowiemkapłanniewswoim,leczwimieniu
chrystusachrzciirozgrzesza,tegorodzajudziałania,wktórychjestczysta
inagaposługa,nieodszafarzabiorąmoc,leczodchrystusa,któregomówi
się,żeraczejsą,niżnasze,boonjesttym,ktochrzci,onjesttymktorozgrze-
sza.Dlategoczyszafarzjestsprawiedliwy,czyniesprawiedliwy,dlaskutku
sakramentuniemaznaczenia.Jakteżniemaznaczenia,ktozapalaogieńipod-
kładanarozpałkę,czyonzimny,czygorący,bociepłaudzieli,nieilesamma,
leczilemapodłożonyogień.

Pierwszewięcnaszeczynnościnieprzynosząinnymodpuszczeniagrzechu
ex ope re ope ra to, tojestmocąrzeczydokonanej,leczjakikolwiekskutekmają,
znaszejzasługigomają.aczynnościdrugiegorodzajumogąsamezsiebie
odpuszczaćgrzechy,ponieważ,jakpowiedzieliśmy,sąraczejchrystusaniż
nasze. Jeżeliwięc raz sprawujemy sakramentychrystusa i udzielamy ich
innym,mocąrzeczydokonanychodpuszczamygrzechyorazkary innych,
iudzielamyłaskichrystusa,nienaszej.ofiaradalejołtarza,którąrozwinąłem
odpierającpierwszeuzasadnienie,zawierasięwdrugimrodzajuczynności.
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Boniewswoim imieniukapłanskładażertwę, leczchrystusa,nie swoją
zasługęiłaskęBoguokazuje,leczchrystusa,nieswojąkrewofiaruje,lecz
chrystusa.Jakbowiem,gdybykrzesałogieńidlarozpaleniapodkładał,po-
wodowałbyskutkowanieognia,takgdykrewchrystusanaołtarzukonsekru-
jeijąwjejofierzestosuje,powodujeskutkowaniekrwichrystusa.Dzięki
temujest,żeskutektejofiaryoddobregosługiniejestwiększy,alboodzłego
mniejszy,anikapłananie- [843] prawośćnieprzeszkadzaskutkowitejofiary,
jakświadczyinnocentyiii(księga3,De sa cro al ta ris my ste rio, rozdział5).

Dogmattenniejestświeżowynaleziony,boupowszechnionyjestnawet
wksięgachpisarzystarożytnych.PrzekazujetoGrzegorz(cic,De cre tum,
częśćdruga,causa1,zagadnienie1,rozdział84;a.friedberg1[1955]387-
388), augustyn(cic, De cre tum, częśćtrzecia,Dystynkcja2,rozdział72;
a.friedberg1[1955]1342-1343), hieronim(Ad ver sus Lu ci fe ria nos), złoto-
usty(In se cun dam ad Timo theum Epi sto lam, homilia2),któregosłowapragnę
przytoczyć.Powiada:Świę ta ofia ra, czy Piotr, czy Pa weł, czy ja kiej kol wiek
zasłu gi ka płan by ofia ro wał, ta sa ma jest, któ rą sam Chry stus dał uczniom, 
a któ rą ka pła ni obec nie spra wu ją. Ni cze go mniej nie ma ta, niż tam ta. Dla -
czego to? Po nie waż nie uświę ca ją jej lu dzie, lecz Chry stus, któ ry przed tem
uświę cił. Kto zaś uwa ża, że ona mniej ma, nie wie, że Chry stus ta kże te raz jest
obec ny i dzia ła. Dotądon.

Sprawętęwyraźniejwyłożymyprzykłademfilozofii.Uczązaistefilozo-
fowie,żeniewszystkieprzyczynysąwtensamsposóbpomocne.niektóre
bowiemniedziałają,jeślipodobnejjakościnieotrzymająodprzyczynygłów-
nej.Jakpowietrzenierozjaśnioczu,jeślisłońcemunieudzielaświatła;woda
niegrzeje,jeśliniemawcześniejciepłaodognia.Wtymrodzajuskutekjest
tymwiększylubmniejszy,imformaimocdziałaniabardziejlubmniejudzielo-
najestprzyczyniepomocnej.Jeżelitejformyimocyjestpozbawiona,niczego
wogóleniedziała,jakpowietrzebezświatła,wodabezciepłaitd.innesąprzy-
czynypomocne,którestosująsiłęprzyczyngłównych,jakten,ktoprzykłada
ogieńdosłomylubdrewna.Wczynnościtegorodzajuróżnajakośćstosu-
jącychniepowodujeróżnychskutków,byletensamogieńbyłstosowany.
Szafarzezaśsakramentuiofiarychrześcijańskiejsąprzyczynamidrugiego
rodzaju.Bonieprzezświętośćuczestniczonąuświęcająonipozostałych,inie
oczyszczająinnych,ponieważwcześniejonizostaliprzezchrystusaoczysz-
czeni.leczjacykolwieksą,jeśliudzielająsakramentu,alboskładająofiarę,
włączajątęsamąkrewchrystusaizasługi.

ireneuszzaśniemówinajpierwosamejofierzeołtarza,leczpozostałych
takżeofiarach,któreprzenośnie[844] zwanesąofiarami.Łatwotowidać,
ponieważwznieca świadectwoPawładofilipian (4,18),gdziemowa jest
ojałmużnach.Przytaczateżto:Wej rzał Pan na Abla i na da ry je go (rdz4,4);
atakżeto:Je śli ofia ru jesz dar twój do oł ta rza, itd.(Mt5,23).następnieirene-
uszwyraźniemówioofierzewodniesieniudoofiarującego.nawetżertwa
ołtarzanieoczyszczatego,ktoofiaruje,jeżelionjestnieprawyinieczysty,
aofiarąświętokradzkąjeszczebardziejjestzbrukany.Stądteżmówi(księga
czwarta,rozdział34),że:je śli ktoś nie ma bo jaź ni Bo ga, przez tę ofia rę, któ ra
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ze wnętrz nie jest po praw nie zło żo na, nie pro wa dzi Bo ga ku so bie, ma jąc
wewnątrz grzech. Powiada:I ta ka ofia ra nic mu nie po mo że. 

Prócztegoofiaraołtarzaniejestsamegoszafarza,leczcałegoKościoła.
Tak,chociażzłemukapłanowiofiarującemuniepomaga,leczszkodzi,temu
jednak,zakogojestofiarowanajestpożyteczna,nieprzezzasługękapłana,
leczKościoła.rzecztęwyłożyłireneusz,wtymteżrozdziale,wtesłowa:
Ponie waż więc Ko ściół ofia ru je z pro sto tą, słusz nie dar je go uwa ża ny jest za
ofia rę czy stą. SkorozaśwKościeleBogazawartajesttakżegłowa,którąjest
chrystus, wynika stąd, że nie trzeba, by świętość kapłana sprawującego
uświęcałaofiarę,którajestprzezsięświętaiprzezniezmazanegokapłana
ofiarowana.Tensambowiemjestikapłaniofiara,chrystusJezus.

Gdywięctouzasadnienie,którewydawałoimsięnajmocniejszeinajpo-
ważniejsze,odparłemjaśniejszyminiżsłońceodpowiedziami,jakie,zaklinam,
będąpozostałeuzasadnienia,wktórychbraksiłydowodzenia,asprzeciwia-
nia jest zaiste słaba?Dziewiątemianowicieuzasadnienie z najmniejszym
trudemzostanieodparte.Wodpuszczeniubowiemgrzechupojmujesiędwie
rzeczy:darowaniewinyizniesieniekary.aonozaistezdarzasięludziomalbo
przezwłasnąwiaręimiłość,alboprzezsakramentwiary;tozaśprzezcudzą
wiaręimiłość.SpołecznośćbowiemKościołakarywiernychbraciczyniprzez
przyjaźńwspólnymi;tęrzeczudowodnićtrzebawinnymmiejscuiczasie.

owielewięcbardziejczłowieksprawiedliwyuczestniczywtymzniesie-
niukarydziękimęcechrystusa.Mękazaśchrystusaprzez[845] ofiaręołta-
rzajestnietylkowspominana,lecztakżeudzielana.ofiarawięckapłana,temu
zaktóregojestskładana,dwakroćsłużydouwolnieniaodkary:ponieważjest
czynemzasługującymkapłana,któryondlazniesieniakarybliskiemuswemu
życzliwieprzyznaje,orazponieważjestofiarąKościoła,anawetchrystusa.
Skutektenprzypisujemyofierzemocączynuzdziałanego,botenpierwszyma
zczynudziałającego.Dlategojeślikapłanjestprawyichceswójczynizadość-
uczynieniedaćpotrzebującemubratu,dwakroć,jakpowiedziałem,jegokorzy-
ściomipożytkowisłuży;ajeżelijestnieprawy,jedenjestpożytekofiary,która
odKościołaichrystusapochodzi,którejszafarzświętokradzkizgołanieprze-
chwytuje.Jakzaistenieodejmujepanuowocujałmużny,nikczemnysługa,
któryjąrozdziela.

Wpotwierdzeniutegouzasadnieniaszukasięmocyofiarywodpuszczeniu
grzechu:czyodpuszczawiny,czykary,czyraczejjedneidrugie,iwinyikary.
oczymwidzę,iżwypowiadasiętrzypoglądy,zktórychżadnegonieuznaję.

Pierwszy,żeświętażertwamożeodpuścićtakżeśmiertelnewiny,anawet
udzielićłaski.Drugi,którywprzebaczeniugrzechunieprzypisujeofierzeżad-
nejmocy,jaktylkodouproszenia,którymtosposobemjałmużnauwalniaod
wszelkiegogrzechuiodśmierci,ponieważjestuBogawmiejsceśmierci,
przezktórątedobraupraszamy.TowykładaSyrachmówiąc:Za mknij jał mu -
żnę w ser cu ubo gie go, a ta cię wy pro si (Syr29,15).ajednakztegopowodu
niezaprzeczająprzebłagalnejofiary.Ponieważmówisię,żeiten,ktodrugie-
mułaskęwyprasza,łaskawymuczyniłtego,kogoswymiprośbamiprzebłagał.
Tąprzetodrogąisposobemnietylkokary,powiadają,lecztakżewszystkie
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winypowszednieiśmiertelnesąodpuszczane.Trzecijesttenpogląd,który
mówi,iżofiarazczynuzdziałanegomamocnadkarami,nadwinamiwżaden
sposób;wżertwieołtarzajestwięczadośćuczynienieizapłatakary,anieprze-
błaganieiodpuszczeniewiny:dotegobowiemskutkusązgotowanesakra-
menty,dotamtegozaśustanowionajestofiara.

zaisteci,którzyprzyjęlitenpierwszypogląd,posługująsiętymisamymi
uzasadnieniami,którychmyśmydotknęli:że[846]aleksanderiJuliuszprze-
kazują,iżwszystkiewystępkigładzonesątąofiarą;atanazy,cyprianiDama-
scentwierdzą,żewszystkiebrudysąoczyszczone;złotoustyiTeofilaktjasno
uczą,że jestodpuszczeniegrzechów.ajeśliz tychsłów:Któ rym grze chy
odpuści cie, itd.(J20,23),teologowiewnioskują,żeszafarzemogąiwszystkie
winyodpuszczaćiłaskimocądzieładokonanegoudzielać,dlaczegoinaczej
mytesłowaoofierzewyjaśniamy?zwłaszcza,żegrzechyzwanesąwinami
właściwie,powinnośćzaśkartylkowprzenośni,gdzieskutekoznaczonyjest
mianemprzyczynyotóżniewolnoteologowiuciekaćsiędoprzenośni,gdy
wewłaściwejmowieniemanicniedorzecznego.

znówświęciojcowieuczyli,żeofiaratazmywawszelkiewystępkiiwy-
cierabrudy.Ktozaśbrudyzmywaiwyciera,tenusuwazmazę;awięcniesame
karytażertwarozwiązuje,lecztakżewiny,wktórychpojmujemyzmazy;po
odpuszczeniubowiemwinpozostajekara,aniezmaza.Dodaj,żekrewchry-
stusamistyczniejesttuwylewananaodpuszczeniegrzechów,jakpouczanas
samaformakonsekracji;leczkrewchrystusawylanajesttakżezawiny,nie
tylkozakary;ijedneidrugiebowiemtaofiararozwiązuje.Wreszcie,gdyten
samchrystusofiarujesięojcunaołtarzu,któryofiarujesięojcuwniebie,
jakżertwa,którąskładaojcuwszedłszydoświętegoświętych,odpuszczanawet
śmiertelnewiny,takita,któradokonujesięnaołtarzu,odpuszczawinyikary.

aleidrugipoglądniejestpozbawionyswoichpomocy.Ponieważpozło-
żeniuofiaryzagrzech,bywiernipojęli,żemocmodlitwyojegozgładzenie
jestwżertwie,Kościółtymisłowamibłaga:by taofiaraby ła zba wien nym wsta -
wien nic twem o ła skę, ob my ciem zbrod ni, mo cą ułom nych, umoc nie niem prze -
ciw ko nie bez pie czeń stwom świa ta, od pusz cze niem wszyst kich grze chów.
aŚwiętyTomasz(wksiędzeczwartej,Dystynkcja12,zagadnienie2,artykuł2,
pytanie2),ponieważwpierwszymuzasadnieniuzarzucił to:niech bę dzie
obmy ciem zbrod ni, itd.,odpowiada,żetegorodzajuwypowiedziniesąwłaści-
we.anaczwarte[847] rzecze:Eu cha ry stia, na ile jest ofia rą, ma sku tek 
w tych, za któ rych jest ofia ro wa na, w któ rych nie wy ma ga czyn ne go ży cia
ducho we go; i dla te go je śli znaj dzie ich przy go to wa nych, zdo by wa dla nich
łaskę mo cą praw dzi wej ofia ry, z któ rej wszel ka ła ska na nas spły nę ła, a w na -
stęp stwie gładzi w nich grze chy śmier tel ne, nie ja ko przy czy na naj bli ższa, lecz
na ile wypra sza im ła skę skru chy. DotądŚwiętyTomasz.

Trzeciwreszciepogląd,(jeślijednakmampoglądaminazywaćte,którewidzę,
iżwalczązogólnymmniemaniemKatolików),ponieważwskutecznościtejżer-
twynieumieodróżnićgrzechówśmiertelnychodpowszednich,byniezgodzić
się,żejedneidrugiesąprzezofiaręodpuszczane,sądzi,żezkoniecznościwinien
uciecsiędoichkar,cojestdlanichgłównąpodstawątakiegomyślenia.
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zżadnymztychtrzechpoglądów,jakpowiedziałem,zgołasięniezga-
dzam.Tenbowiempierwszyniejestprawdziwy,chyba,żebłądząwszyscy
teologowie,którzyróżniąsięjednymgłosemiduchem.Bojeśliwinyśmier-
telnebyłybyodpuszczaneprzezofiarę,sakramentpokutyniebyłbykoniecz-
nydozbawienia.Gdybybowiemkapłangładził je razzłożonąofiarą,nie
byłobytrzebaponownietychsamychwininnymśrodkiemgładzić.iBóg,który
nieobfitujewto,cozbędne,dwóchznakówzewnętrznychnieustanowiłbydo
tegosamegowkońcuskutku.Wiadomozaś,zesakramentpokutyzostałusta-
nowionydoodpuszczaniawin.ajeżeliofiaraołtarzasamazsiebiegładziłaby
takżegrzechy,dwóchzewnętrznychznakówużywalibyśmybezróżnicydo
odpuszczeniawiny.Gdybyofiara takłatwogoudzielała,karnośćpokutna
całkowiciebyłabyzniweczona,ponieważzłożenieofiary jestdlakażdego
bardzo łatwym środkiem.a cóż, że kapłani bez spowiedzi odpuszczaliby
śmiertelnewiny,mianowiciepozłożeniuofiary?Jeślikapłanmożetoczynić,
Kościółdaremnieponaglałbyprzykazaniespowiedzi.Bobez rozpoznania
sprawyibezwyznaniagrzeszników,kapłanigładzilibywszystkiewinyprzez
ofiarę.Takpoprzyjęciuchrztuzostawałabyjakaśżer twa za grze chy, cowyżej
powiedzieliśmy,iżsprzeciwiasięwszystkimdawnymtłumaczom,(nowymi
bowiemonimożewzgardzą).

Stądwidocznajestniedorzecznośćambrożegocatharinusa,żegrzechy
przed[848] chrztempopełnioneodpuszczanesąprzezofiaręKrzyża,po
chrzciezaśwszystkieprzezofiaręołtarza.ŻebowiemŻertwaKrzyżajest
ogólnąprzyczynąodpuszczeniagrzechów,czyprzed,czypochrzciezostały
popełnione,toprzekazujeapostołwliściedorzymian,totakżemywyraź-
niebyśmyudowodnili,gdybyniebyłogłupotą,odpieraćnieprawdopodobne
wymysły.

Toraczejodpieraćnależy,cociprzeciwnietwierdzili:Alek san der, Ju liusz,
Ata na zy itd. mó wią, że ofia ra gła dzi wy stęp ki i od pusz cza grze chy. odpiera-
mytotrzemasposobami.najpierwnietakdawno,(do3),powiedzieliśmy,
żegdykarynależnezawinysągładzone,rozwiązywane,odpuszczane,wtedy
iwinysągładzone,rozwiązywane,odpuszczane.WtymznaczeniuKościół
przezodpustyudzielanajpełniejszegoprzebaczeniawszystkichgrzechów,
tojestwszystkichkar,któregrzeszączaciągnęliśmy.iniewieleznaczy,czyto
jestpowiedzianeniewłaściwieiobrazowo,czywłaściwieibezobrazu,ponie-
ważmianowiciewinaniejestwpełniodpuszczona,jakdługogrzesznikwinien
jestponieśćkarę.

następnieponieważdodoskonałościofiarynależyspożycie, jakwyżej
wykazaliśmy,(do4),gdybybowiemniespożytonieuważalibystarożytni,że
ofiarajestdokonanaizupełna,nicdziwnego,jeśliciałoikrewchrystusa,po-
nieważudzielająłaski,gdysąspożywane,wwynikuodpuszczająwszystkie
winy,tenbowiemskutekłaskijestwłaściwyizłączony.iKościółzdajesięto
oznaczać, gdymówi: Przy ję te sa kra men ty, pro si my Pa nie, niech zgła dzą
wszyst kie wy stęp ki na sze. Tymisłowamichciałbypojęto,żeofiara,jeślizwa-
żasznawinę,gładzizbrodnięniedlatego,żejestzłożona,leczdlatego,żejest
spożyta.Jednabowiemjestztegopowodudoskonałośćisakramentuiofiary.
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WreszcieŚwiętyTomasznaczwartąksięgęsentencji,jakcodopierozostało
przytoczone,odpowiedział,żeterozmowytrzebasprowadzićdotejpostaci,
wktórejto,cowmowiejesttłumaczone,mówisię,żeczynimodlitwa.Wtym
znaczeniupowiedzianezostało:Daj czy ste ży cie, Roz wiąż wię zy win nym, itd.
Wydaje się, że takżeMojżesz patrzał tym sposobem, gdy po przepisaniu
poszczególnychżertwzagrzech,dodaje:I bę dzie się mo dlił zań i za grzech
jego, a bę dzie mu od pusz czo ny (Kpł4,26,31,35;5,6,10;6,7).

azaisteśmiesznejest,jeślitesłowa:Któ rym od pu ści cie [849] grze chy 
(J20,23)odnosimywprostdowin ikar:w tensamteżsposóbwyjaśniać
wszystkiepodobne,jak,gdzieiprzezkogopowiedziane.czyminnym,wierz
mi,jestustanowieniesędziów,którzywydająwyrokogrzechach,którzymają
moczatrzymaniairozwiązania,którzywedługlekkości,albociężkościwin,
surowsząlubłagodniejsząnakładająkarę;aczyminnymuczestniczeniewołta-
rzuPańskimpowejściuwłaskęiprzyjęciusakramentupojednania.ajeżeli
poodpuszczeniuwinyniepozostawałabyżadnawogólekara,anipodarowaniu
śmiertelnychpowszednieniebyłybypopełniane,poustanowieniusakramentu
pokutynietrzebabywcalemiećżertwyprzebłagalnej.

aiwtejprzedewszystkimsprawielitościwybyłnamchrystus,którynie
tylkodałnampokutę,donaprawyiodzyskaniautraconejłaski,leczSakra-
menteucharystiiisamąofiaręołtarzazostawił,byśmyłaskęwdobrymstanie
mieli.Przyjaźniąbowiemzjednanąprzeztęofiaręodnosimysięjakrówny
dorównego,lecztakżelitościwymczynimysędziego,rozgniewanegotrochę
ikarądoczesnągrożącego,zapopełnionąiodpuszczonąwinę.Tąofiarąobcie-
ramynogi, aczegoapostołomudzieliławodawlanadomisy, to, anawet
owielewięcej,dajepokutującymkrewwlanadokielicha.Wreszciezłożeniem
tejofiaryporządkujemysię,obmywamy,przygotowujemy,byśmydoPańskie-
gostołuczysto,jeślinieprzyjaźnie,mogliprzystąpićorazzeświętymidouczt
sięułożyć.Porządekwięcrzeczyinaturasakramentówwymaga,byśmyod-
puszczeniagrzechówniewyjaśnialiwtensamsposóbwsakramenciepokuty
iwżertwieołtarza.

inieuciekamysiętudoprzenośni.Wyjaśnionemianowiciezostało,żeroz-
wiązanie kary dotyczy pełnego odpuszczenia grzechu, i nie jest zupełnie
odpuszczonawina,zaktórąpozostajedospłaceniakara.agdybyśmywypo-
wiedziświętychwtymzaistemiejscudoprzenośninagięli,uczynilibyśmy
toniebezkoniecznejprzyczynyorazniebezrozpowszechnionegoużywania
tegowyrazu.aobmyciawystępkówniemabezwodyłaski,chyba,żecośma
zmazę,cokolwiekalbowycierasięalboobmywa.[850] Ja,czytelniku,niechcę
przenośniobmyciaizmazy„odciąćdożywego,jakci,którzyjewnikliwie
badają,możeprawdziwie,leczmałodlaogólnegopożytku”.Jeślibowiem
chcielibyśmyPismaorazświadectwastarożytnychbadaćzawszewedługtego
prawidła,stwierdzimy,żeoneczasemniezgadzająsięzprawdą.

Ukażę tona jednym tylkoprzykładzie, ponieważmnie samemunawet
długośćtejrozprawystałasięjużuciążliwa.niktniemożepodaćwwątpli-
wość,żeDawidowinawyznaniegrzechu,odpuszczonazostaławina,chyba,
żetego,coniecowyżejnapisaliśmy,albonieczytał,albonigdynierozważał.
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Mówi:Wy znam prze ciw ko so bie nie spra wie dli wość mo ją Pa nu, itd.(Ps31,5).
lecz,żepoodpuszczeniuwinynieosiągnąłjeszczepełnejczystości,onsam
przyznajemówiąc:Jesz cze wię cej ob myj mnie od nie pra wo ści mo jej i od grze -
chu mo je go oczyść mnie! itd.(Ps50,4);również:Po kro pisz mnie, itd.(Ps50,9).
Ktomówi:Jesz cze wię cej, tenbezwątpieniamyśli,żejestobmyty,alenie
wpełniiniedoskonale.zmazawięcjakaśpozostała,jakieśbrudytrwały,które
niezostałyzupełnieobtartepierwszymobmyciem.

Wtenwięcsposóbmówilistarożytni,żeofiaraobmywawystępekioczysz-
czabrudy,chociażwiedzieli,iżprzezprzyjęteuprzednio:pokutę,odpuszcze-
nie winy i łaskę usprawiedliwienia. rozwiązanie przeto kary, ponieważ
wszelkakarajestoczyszczeniemilekarstwemducha,nazwalistarożytniobmy-
ciemiobtarciem;albonapewnomyśleli,żeprzezłaskęniedoskonałąludzkie
serceniezupełniejestuzdrowione,obmyte,oczyszczone,ponieważzgrzechu
wleczemytkwiącesprawnościwadliweorazjakieśskłonnościdoodmiennego
dobra;tezgołarzeczyskoronieodrazuprzezkażdąskruchęzanikają,topewne
jest,żesąjakbybrudamiichorobamiducha.

Przeto: uczy nił do brze Pan Sy jo no wi w do brej wo li swo jej, gdypoofierze
ser ca skru szo ne go i uni żo ne go, którągładzonajestwina,przyj mu je (dru gą)
ofia rę spra wie dli wo ści (zobaczPs50,19-20),którąrozwiązywanajestkara.
Jednąidrugączyszczonesąbrudy,jednąidrugąobmywamysięiczyścimy,
leczjednaknietymsamymsposobem.Wielebowiemiróżnychjestoczysz-
czeńodrzeczyróżnych,któregdybyśchciał,żebybyływszystkiepodobne,
przyznaj,żejesteśgłupi.Bożecaławogólezmazagrzechu,[851] tak,iżzaiste
nawetśladniezostaje,przezkażdeobmyciełaskicałkiemsięzmywa,nie
dopuszczaanirozum,anipowaga.

leczkrewchrystusaofiarowanajestimistyczniewylewananaodpusz-
czeniewszystkichgrzechów.Mniezaiste,bardzoczęstootymmyślącemu,zwy-
klewydajesię,żezwłaszczato,nacokrótkowskazałemwodparciuktóregoś
powyższegouzasadnienia,krewchrystusadziałazaistewewszystkichsakra-
mentach,leczwkażdymzgodniezjegoszczególnymznaczenieminaturą.Jak
pierwszaprzyczynaogólnanie tylkowylewasiłęwposzczególnychprzy-
czynachpomocnych,leczdoichzgołamocy,doskonałalubniedoskonałasię
dostosowujeiróżnejakbyporodywydaje,różnedoskonałościąiniedoskona-
łością,takkrewchrystusazaistesamaprzezsiędokonujeprzebaczeniagrze-
chówiwchrzcieiwPokucie,ajednakniepodobnie.Bowchrzcie,gdyżjest
odrodzeniem,doskonalerozwiązujecałąwinęikarę,wPokuciezaś,ponieważ
jestsądemimadołączonezadośćuczynienie,rozwiązujewinę,akaręniecałko-
wicie,pókizadośćuczynienieniebędziespełnione.awewszystkichpozo-
stałychsakramentachjestwprawdziegrzechówodpuszczenie,leczwpewien
sposóbijakbyprzypadłościowo.GdyżmianowicieBierzmowanie,alboeucha-
rystia,alboKapłaństwo,alboMałżeństwo,niesąustanowionedoodpuszcze-
niagrzechu,leczjednakniemogąmiećwłasnychdziałańbezłaski,którajeśli
znajdziegrzechywduszy,wypędzajejakoprzeciwieństwa.ofiaręołtarza
znajduję,gdyzacząłemprzywoływaćrozumdoprawdy,żeskoroprzezsięjest
przebłagalna,równieżzsiebiedoodpuszczeniagrzechuustanowiona.
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Skorozaistemapostaćchlebaiwina,oraztymsamymjesttuołtarzistół,
samaistotarzeczyiporządeknaturywymaga,byskutektegoołtarzaistniał
wtych,którzymogąbyćuczestnikamitegostołu,poprzyjęciumianowicie
sakramentupojednania,przedktórymniedorzeczyjestprzystępowaćdouczty
przyjaciół.Wnichzaświnaśmiertelnajestodpuszczona.Dlategokrewchry-
stusapodpostaciamichlebaiwinaprzezsięzaisteudzielaodpuszczeniakary
iwinpowszednich,czasemzaś,[852] chociażprzypadłościowo,udzielatakże
odśmiertelnych,niedlatego,żejestofiarowana,leczżejestprzyjęta.Wtedy
bowiem,jakwielerazypowiedziałem,dopełniasięofiara.agdymożeznaj-
dzieczłowiekawgrzechuśmiertelnym,jednaknieuświadomionym,udziela
łaskiiusprawiedliwiago,jeśliwierzymyautorowi,ŚwiętemuTomaszowi.

Dlategochociażkrewchrystusaofiarowanajestimistyczniewylewanana
odpuszczeniegrzechów,byśmyjużodpowiedzielinauzasadnienie,zezna-
czeniajednakpostacichlebaiwinajakozprzyczynynarzędziowejipomoc-
nejokreślasię,iżpowodujątoodpuszczenie,któregouczestnikamisąci,którzy
przystępujągodniedoołtarzaPańskiego,toznaczy,którzyniesąsobieświado-
miżadnejwinyśmiertelnej,którejbyniezmyliwcześniejprzezpokutę.Mowa
jestoskutkuofiarymocączynuzdziałanego,bowmiejscemodlitwynaupro-
szeniełaskiwiem,żemożebyćofiarowanatakżezaśmiertelnąwinę.inie
musizawszemiećskutku,ijakbywydanymprawemwypraszaćgrzesznikowi
pokutę,anawetłaskę,chociażmodlitwatajestjaknajbardziejBogumiła.

leczzarzucasz:I wy słu cha ny jest za wsze Syn dla swej po bo żno ści (zobacz:
hbr5,7) i tę ofia rę za wsze Syn ofia ru je Oj cu, wie czy sty więc ma sku tek, bo
mo dli twa Sy na nie mo że być wy le wa na da rem nie i na pró żno. natouzasad-
nienieodpowiadam.Modlitw,którechrystuswylewaosobiście,ojciecwy-
słuchujewkażdymczasieinakażdymmiejscu,leczktóreonofiarujeprzez
ludzi,tychniezawszewysłuchuje.Jakprzyczynapierwszaskutki,któreze-
chciaławydaćosobiściebezinnejpomocy,nigdywnichniczegopróżnonie
czyni,leczgdyprzezdrugieprzyczynydziała,mówisięniekiedy,żedziała
daremnie,toznaczyczasemcelznika,nieprzezprzyczynęgłówną,leczzgoła
przezpomocną.Wtensamtakżesposób,jeślichrystuswniebieskładatę
ofiarę,jakprawdziwieskłada,niepostanawiaofiarowaćdlakażdegoskutku,
leczdlaskutkuokreślonegopodpewnymipostaciamiifigurami.Pierwszy
więcpoglądtaknamzostałodparty.

cizaśktórzywżertwieołtarzaskładająsamąmocbłagalną,błądząnaj-
pierwwkarachzagrzechy.niecowyżejkrótkowspomnieliśmy,borzecz
byłaznana,iżsąoneodkupywaneofiarąkrwichrystusajakouiszczonąza-
płatą.Jeślibowiemjałmużnamiodkupywanesąkaryzagrzechy,dlaczego
[853] zaprzeczymy,iżodkupywanesąkrwiąchrystusaofiarowanąnaołtarzu?
Któżzaśzniesie,żeofiaramiStaregoPrawakarybyłyrozwiązywane,aofiarą
nowegoPrawarozwiązywaneniesą?czytańszajestBogukrewchrystusa,
niżkrewkozła?leczjakwsakramentachnietylkodlatego,żeczynnośćnasza
jestzasługująca,madołączonezadośćuczynienienależnezawinę,lecztakże
dlatego,iżprzeztakieznakiwłaściwiekrewchrystusajestnamstosowana,mo-
cątejkrwiiwiększałaskajestudzielanaiwiększaczęśćkaryodpuszczana:tak
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wofierzeołtarza,nietylkoponieważzasługęmanaszaofiara,leczponieważ
przeztegorodzajuzewnętrznyznakdokonujesięwspomnienieanawetzasto-
sowaniemękichrystusa,mocączynuzdziałanego,tojestmocątejkrwi,obfit-
szeodpuszczeniekaryprzypadaofiarującemu,atakżetym,zaktórychjest
ofiarowana.Myślęożywych,bouzmarłychprzyczynaniejesttasama.Do
nichmianowicie,jakzasługichrystusaprzezodpustynieinaczej,niżnaspo-
sóbwsparciadochodzą,takmożeimocofiarymatylkomiejscemodlitwy
iwsparcia.leczżywympomaganadrodzeodkupieniaizapłaty,którapra-
wemsprawiedliwościpowinnabyćprzyjęta,takjakgdynależysięileśpienię-
dzy,tyleteżwinnobyćwypłacone.

Błądząoninastępniewwinachpowszednich.Żetezgołatąofiarąsągładzo-
ne,świadcząteologowieSzkoły,atakżedawniświęci,(cic,De cre tum, część
trzecia:De con se cra tio ne, Dystynkcja2,rozdział71:Ite ra tur, oraz rozdział
72:Utrum; a.friedberg1[1955]1341-1342,1342-1343).Bozniemniejszą
zgodąKościołapowszednieodpuszczanesąprzezofiaręołtarza,jakprzez
wodęświęconą,przezmodlitwęPańskąorazpodobnetegorodzajuczynyreli-
gijne.ipodrękąjestpewneuzasadnienie,żemocąformy,którąprzeistacza
siękrew,orazpostacichlebaiwina,jakuprzedniozebraliśmy,grzechyprzy-
jaciół,którzymianowicieprzystępujągodniedostołuPańskiego,sąprzeztę
ofiaręrozwiązywane.Tezaśsąlekkieipowszednie,któremożnaznaleźćtakże
w przyjaciołach. Byś wyraźnie pojął opatrzność i łaskawość wobec nas
chrystusa,którynacięższechorobyzastosowałcięższe leczeniepokutne,
lżejszezaśuleczyłłatwiejszymlekarstwemofiary.lecztodotąd.

atakżeci,którzyposzlizatrzecimpoglądem,niechbaczą,jakmogliby
bronićswojejsprawy,skoronietylkokary,lecztakżewinypowszednie,że
przezżertwęołtarzasąod- [854] puszczane,rozumiprawdasamaprzeko-
nuje.iopotwierdzeniudziewiątegouzasadnieniabojęsię,czyniezawiele
powiedzieliśmy.

Dziesiątezaśuzasadnieniemabardzociemnezagadnienieoznaczeniu
ofiary,gdzieniektórymteologom,którzywidzę,iżwSzkoleuważanibyliza
wielceuczonych,pojmuję,żespodobałysiępewnedziwy,lecznicniejesttak
nieprawdopodobne,bywuzasadnianiukiedyśprawdopodobnesięniewyda-
ło,tymzwłaszcza,którzysądzązwyglądurzeczyiswąbystrościązajmująsię
oparamiteologii.odpieranieichpoglądównaznaczenieMszybędziedługie
imozolne.Mójwięcpoglądkrótkowyłożę,ilezaistewystarczy,bynatouza-
sadnienieodpowiedzieć.

najpierwwięcnienależypodawaćwwątpliwość,żeznaczenieMszyjest
wpewnymrozumieniunieskończone,toznaczy,codowystarczalności,anie
skuteczności.JakbowiemsiłaimocBogawystarczyzaiste,byspowodowała
skuteknieskończony,ponieważsamajestnieskończona,zawszejednakpowo-
dujeskutekskończony,borzeczstworzonaobjąćnieskończonegoniemoże.
Takkrewchrystusa,gdziekolwieksięznajduje,czynakrzyżu,czynaołtarzu,
nieskończonejjestceny,ponieważzdolnazadośćuczynićzanieskończoną,
gdybymogłazaistnieć,liczbęludzi.leczponieważzawszeliczbaludzijest
skończona,skutekzawszejestskończony,chociażcenakrwiżadnągranicąnie
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jestokreślona.azaisteożertwiekrzyżażadnegodziśniemamysporu,żezaś
żertwaołtarzamaznaczenienieskończone,przyjęteidokładniepoznanezosta-
łopoprzezdwauzasadnienia.Jednojestto,któreterazusiłujemyodeprzeć.
Wtejbowiemczęści,wktórejuczy,żeofiarajestnieskończona,ponieważ
oddajeBogukrewnieskończonejceny,trudnojestwczynienieuznaćskutecz-
nościtegouzasadnienia.

Drugimuzasadnieniemjest,gdybyznaczenieMszybyłoskończone,mniej
uczyniłobyzadośćzanależnąkarędziesięciuludzi,którzyskładalibyofiarę,
niżgdybyskładałodwóchtylko.Jeślibowiemjakąśrzeczpodzieliszdziesięciu
ludziom,nietakaczęśćprzypadniekażdemu,jakaprzypadłabydwom,gdyby
dzielonotylkomiędzydwóch.TakjeślidziesięciusłuchałobyMszy,znacze-
niepodzielonenawielubyłobywkażdymznichmniejsze,niżgdybydwóch
tylkouczestniczyłowofierze.równieżimwięcejministrantówuroczystej
ofierzeprzyołtarzu,albowchórze,by[855] służyło,tymmniejszączęść
żertwybywzięli.DlategoktopozamnąprzyszedłbynaMszęsłuchać,albo
służyć,tenzabierałbymiczęśćowocuizadośćuczynienia.Wszystkotojest
zgołaniedorzeczne.Topowoduje,żegdydwóchwiernychdajekapłanowi
datekijałmużnę,abyzłożyłzanichżertwę,pierwszynieotrzymamniejszej
korzyścizkrwichrystusa,niżgdybyzgołażadnegonastępnegoniebyło.
Wtensposóbgdybypodkrzyżemktośrazemzchrystusemtękrewojcuofia-
rował,niczegomniejbynieosiągał,jeślisamgdybytamrazembyłonieskoń-
czeniewielu,którzytęsamąofiaręzSynembyskładali.Tasamabowiem
żertwajestnakrzyżuinaołtarzu,chociażjawnietam,tuwmisteriumukryta.

JednakikapłanmożeodwieluzajednąMszęotrzymaćjakieśwynagro-
dzeniezatrud,leczktórewystarczy,byzołtarzaumiarkowaniesiępożywił.
Boniesprzedajeowocuizasługikrwichrystusa,leczwydzierżawiaswoje
czynnościiposługę.Dlategoniczegowięcejniemożewymagaćodwielu,
jakbymniejszybyłpożytekwwieluniżwjednym.Trzebabywszelkipogląd
zgadzałsięnato,iżkapłan,czyodprawiazaniewielu,czyzawielu,może
swoimprawemprosićopokarmkoniecznydożycia.Któregogdybyjedennie
dał,nikomuniewyrządzakrzywdy,jeśliprosiłodwszystkich.akrzywdzicie-
lemjesteśty,jeślizmuszaszkapłana,byonzaciebiezłożyłżertwę,jeślitynie
daszmupożywienia.Jakwielkieonoijakieczłowiekowijestpotrzebne,osądza
raczej roztropnośćniżTeologia.W tymsamymczasie imiejscu jednemu
srebrnypieniądzniestarczy,drugiemubędziemożezadużo.

zaistecoopożytkuofiarypowiedzieliśmy,słusznienapomniałKajetan,
żenależyodnieśćtylkodotych,którzyofiarują.Boktórzynieofiarują,cinie
równączęśćotrzymują,jeślizawielu,ijeślizajednegotylkojestskładana.
Jakjeślikapłanzwłasnejwoli,przeznikogozprzyjaciółnieproszony,zanich
nieobecnychofiaruje,powiadam,żenietylkotakieznaczeniemadlawielu,
ileznaczyłabydlajednego,gdybyzajednegoznichosobnobyłaofiarowana.
nazadośćuczynienie,powiadam,bonauproszenieżadnasiłaniejestmniej-
szawofierze,któraskładanajestzawielu,niżwtej,zasamegojednego.rzecz
tajestwspólnawszystkimmodlitwom,dlaktórych[856] żadnejniemaujmy
wupraszaniu,żezawielusąwylewane.
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leczpomocnicyisłuchającyMszy,citakże,którzykapłanowidostarczają
środkówdożycia,albojakimkolwieksposobemofierzesłużą,składająrze-
czywiścieofiaręidlategokażdyotrzymujeczęśćtejżertwywedługswejpobo-
żności.zpewnościąimpowódwsparciaofiarybliższyjestprzyczyniegłównej,
tymbardziejzadośćczynizakarę.Jakkapłanwięcejniżdiakon,diakonwię-
cejniżsubdiakon,subdiakonwięcejniżakolita,akolitawięcejniżsłuchający,
tychzaśwszystkichprzewyższaten,ktokapłanowidałżyciowązapomogę.
leczoniteżimpobożniejisumienniejkażdyspełniaswójobowiązek,tym
bardziejczyniązadość.Takwielkazaśmożebyćpobożnośćisumienność
wskładaniuofiary,żejednąofiarącałanależnakarazostanierozwiązana.Jeśli
bowiemofiarajestnieskończonegoznaczenia,niezawszedlategocałakara
jestodkupiona.Ponieważnieskończonejestwrodzajuprzyczynyogólnej,
którą, choć nieskończoną, przyczyny pomocne do skutków skończonych
zwykłyograniczać,tymwiększychlubmniejszych,imsiłapomocnychprzy-
czynwiększajestalbomniejsza.cospostrzegamywpierwszejprzyczynie
naturalnej,którachociażsamajestnieskończonejmocy,wydajeskutkiogra-
niczoneprzezprzyczynydrugie,takieitakwielkie,jakieijakwielkiemoże
siłainaturaprzyczynpomocnych.

ikapłanniekładziegraniczzasługiiświętości,leczzintencjiswejiskie-
rowaniaswego,czymstosujemocofiarytemulubinnemu,zakogoofiaruje.
zaistejakchrzczonymniemowlętomprzezintencjęszafarzastosujesiękrew
chrystusaiudzielanyjestokreślonystopieńłaski,nieten,któryokreśliłaświę-
tośćszafarza,leczktórychrystusprzepisaćzechciał,bojakitojeststopień
śmiertelnikomniewiadomo;taktym,zaktórychofiarajestskładana,jeślioni
razemnieofiarują,określonystopieńkary sięodpuszcza,któregomynie
znamy,achrystusswąwoląwyznaczył.leczjakdoroślitymwiększąłaskę
zechrztuotrzymują,imstaranniejipobożniejchrzestprzyjmują,takzofiary
większąkorzyśćweźmieten,ktoofiarębardziejświęcieigorącozłoży.

nadtoniemowlętomobmyciewłaściwegoszafarzamockrzyżaogranicza
dopewnegostopniałaski,który[857]wierzymy,żerównyjestwnichwszyst-
kich;dorosłymzaś,ponieważprzygotowanienietosamomają,leczkażdy
innymaiinny,nietensamstopieńłaski,leczinnemuinnybędzieudzielony.
Jakpowszechnąinieskończonąmocofiaryosobnaofiarakapłanaogranicza,
albodopewnegoirównegoodpuszczeniakaryutych,którzywtensamsposób
mająsięwzględemofiary,albodonierównegoutych,którzyskorosąprzyczy-
namipomocnymiofiary,inaczejiinaczejdoznają,toznaczy:dobrze,lepiej,
najlepiej.

ajeślikrewchrystusatakwłaściwiebyłabynasza,jakswojajestkażdemu
własna,bezwątpieniaofiarąkrwichrystusacałakara,choćbynieskończona,
byłabyrozwiązana.lecz,jakpowiedzieliśmy,krewchrystusajestnaszawten
sposób,wktóryświatłosłońcajestnasze,mianowiciejakprzyczynaogólna,
której siła, większa lub mniejsza jest przyjmowana, dlatego że podmiot
bardziejlubmniejjestprzygotowany,idlatego,żeprzyczynypomocnewięcej
lubmniejsiłyniosądoskutku.ipotymwszystkimzbędnebędziewięcejsłów
trwonić,wodpieraniudziesiątegouzasadnienia.
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Jedenastetakżeuzasadnieniebyłodowyśmianiaraczej,niżdoodparcia.
„leczśmiesznamsza,zwłaszczagdy”wtakwielkiejślepocieinędzyludzi
„niemanic,zczegobyśmysięśmiali”.Pierwsząwięcczęśćtegouzasadnie-
niałatwosięodpiera.niemabowiemżadnegoprzeciwieństwa,anawetnaj-
bardziejstosownejest,byktórąrzecządziękęskładamyBogułaskawemu,
tę samą rzecz ofiarowali zagniewanemu. Tymi samymi bowiem darami,
wołem,owcą,baranem,starożytniojcowieidziękęBoguskładaliiprzejed-
naćgousiłowali.Wtensposóbmyciałoikrewchrystusa,zBożegonamdaru
udzielonedary,oddajemyBoguprzebłagalnieidziękczynnie.

cobowiemmyślą,żemieszasięgatunkiofiary,jeżelinamtasamajest
dziękczynna i przebłagalna,w tym oni dziwnie sięmylą.niemiesza się
bowiemtrojakamocduszy:życia,czucia,pojmowania,jeżeliwjednejduszy
rozumnejtrzywybitnieistnieją.ztegopojmujesię,żejeśliliczneiróżneofiary
StaregoPrawaprzeszływszystkiewjednąnowegoPrawa,gdziesązawarte
iwybijająsię,niejesttobezładnympomieszaniemgatunków,leczdoskonałą
wzniosłościąofiarychrześcijańskiej.Widzimytonastępniewobyczajach,
że[858] różnerodzajecnótiwadschodząsięwjednączynność,jeślidoniej
dojdąróżnecele.Tymsamymbowiemczynemjestkradzieżiświętokradztwo,
tymsamymmiłosierdzieireligia.nicwięcniewzbrania,bytasamażertwa
doróżnychodniesionacelów,byłaprzebłagalnaidziękczynna.

Bogazaistewprzebaczeniugrzechuuznajemyzamiłosiernegoisprawie-
dliwego,jakożedarmoprzebaczagrzechy,ajednakzacenę.Powiada:Uspra -
wie dli wie nia do stę pu ją dar mo... przez od ku pie nie, któ re jest w Je zu sie
Chry stu sie (rz3,24).aznowu:Ku pie ni je ste ście za pła tą wiel ką (1Kor6,20).
cenę tę zaś darował namchrystus i dał za darmo, byśmy spłacili nasze
należności.DlategozarównoSynowi,jakojcu,niezmiernedziękiskładamy,
anawet,jakkiedyśpowiedzieliśmyrównezarówneoddajemy.Ponieważzaś
tacena,chociażotrzymana,jestjednaknasza,prawdziwiejąpłacącodkupu-
jemynaszegrzechyiBogajegodobrodziejstwamiprzejednujemy.

Sprawętęireneusz(księga4,rozdział34)przekazujewtesłowa:„Bóg,
któryniczegoniepotrzebuje,przyjmujedosiebienaszedobreczynypoto,
bydaćnamwynagrodzeniedóbrswoich;jakPanmówi:Pójdź cie bło go sła -
wie ni, itd.(Mt25,34),...takisłowodałludowi,abyskładaliżertwy,chociaż
ichniepotrzebował...Takchce,byśmyofiarowalidarnaołtarzu”.Dotądirene-
usz.acelestyn,pierwszytegoimienia,(Epi sto la ad omnes Gal lia rum epi -
scopos), piękniewoła:O Bo skie mi ło sier dzie, któ re chcesz, by na szy mi by ły
za słu ga mi da ry, któ re są two je; i za to, cze go hoj nie udzie li łeś, masz dać
wieczne na gro dy. TobyłopowodemdlachrystusaPana,żezaraznapoczątku
wieczerzyzłożyłdzięki,biorącchlebiwino,byrozdaćuczniom.Brałwięc
tensam,ktodawał,idlategoczyniłdzięki.Wtensposóbmydziękiczynimy
zadarotrzymany,idajemyprzyjętyzaodkupieniedusznaszych.

Wszystkotoniemalrozwiniętezostałowdrugimuzasadnieniupierwszego
wnioskuiwtrzecimuzasadnieniudrugiegownioskuorazwodpowiedzina
piąteuzasadnienie.Boiostatniaczęśćtegojedenastegouzasadnieniawodpo-
wiedzinatrzeciewystarczającozostałaodparta.Dlaczegozaśeucharystiajest
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ofiarą,apozostałesakramentyniesą,niejestpowodemto,cooniwskazują,
lecz ponieważ w eucharystii trwają prawdziwie ciało i krew chrystusa,
wpozostałychsakramentachnietrwają.Stądponieważtakcennedarymamy
weucharystii,ofiarowaćjeBogui[859] możemyprawnieipowinniśmy.Bez
składania zaś nie ma ofiary. również w składaniu eucharystii chrystus
mistyczniejestibezkrwawowyniszczony,dlategotamjestżertwa,winnych
zaśsakramentachniema.Mówięwłaściwie,boprzenośnieniekiedychrzest
zwanyjestżertwą.

niechwięcodejdąniewidomiinieuczeniluteranie,którychnatymjednym
przykładzieujawniliśmy,żenieznająwszystkichnauk:Teologii,filozofii,
Dialektyki,Gramatyki.nieznająbowiemnietylkorzeczy,lecznawetnazwy
ofiary.

RozdziałXIV,

przykładdrugi,gdziewnioskowanieteologiipodanejestwwątpliwość

chociażwkolejnychpoprzednichksięgachzłośćluteranówzmusiłanas
rozprawiaćojakiejśjednejpodstawieTeologiiidlategowieleprzytaczać

przykładów,którepozaporządkiemnatury inaukiwchodząwspór, lecz
wpowyższymrozdzialestaranniejwyćwiczyliśmysposóbpisaniawtego
rodzajuwalce,ijaknawidowiskuswobodniejszągraliśmyrozprawą.niebyła
tojednakzabawa,leczprawdziwyspór,którytoczyliśmynaSoborzeTry-
denckimwoczachświata.Gdzieojcomwielkieświatłozapaliliśmy,ciemno-
ści przeciwników rozproszyliśmy, zaTeologówbyliśmywidziani.Postę-
powaliśmyzaśśmielej,niżinnipisarzeSzkoły.onibowiemzwyklikrótko,
niestosującżadnychkrasomówczychozdób,przytaczaćmyśliirozumowa-
niabłędnowierców;myzaśtesameuzasadnieniaheretykówtakrozszerzyli-
śmy, pomnożyliśmy, ubraliśmy, żewydaliśmy sięwyostrzyć broń, którą
nieprzyjacielemają, adostarczyć,którejniemają.ale, cozresztączęsto
mówiłem,prawdazwyciężakłamstwo,choćbydziwnymisposobamizbudo-
waneiozdobione.alebytomnierozrósłsięwięcejniżsłuszne,nietymspo-
sobempozostałeprzykładyszerokoomówimy,leczkrótkoizwięźlebędziemy
rozprawiaćorazuzasadnieniaobustron,niewszystkie,leczgłówne,krótko
wspominać.

Dalejwięc!Tonambędziedrugimzagadnieniem:Czy du sza Chry stu sa
zaraz od po cząt ku swe go stwo rze nia ja sno wi dzia ła Bo ga. Sąbowiempoobu
stronachuzasadnieniatakprawdopodobne,że[860] anijednaanidruganie
wydajesięmocnoustalona.

nadtoBucerprzeczy,żeduszachrystusabyłaodpoczątkudoskonała.
erazmpodajewwątpliwość,teologowieztrudemwykazują.Którzyzaśspie-
rająsię,citegorodzajuuzasadnieniamimogąsięposługiwać.

Popierwszewchrystusiebyławiara,jaknapisano:Bę dzie wia ra opa sa -
niem ne rek je go (iz11,5).awięcduchjegoniewidziałBoga,ponieważ:Wiara
jest... prze świad cze niem o rze czach nie wi dzia nych (hbr11,1).
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następniechrystusmiałnadzieję,jakmówiącdoojcapowiada:Na dzie jo
mo ja od pier si mat ki mo jej (Ps21,10).Te go, co kto wi dzi, ja kże mo że się spo -
dzie wać? (rz8,24).

Prócztegolękałsię,jakwidaćuMarka(Mk14,33);lękzaśdotyczyprzy-
szłego,alboniepewnego,zła(arystoteles,Rhe to ri cae księgadruga).awięc
nieoglądałjasnoBoga,wktórymnicniejestpoznawanejakoprzyszłeinie-
pewne.

Pozatym:Po mna żał się... w ła sce, nietylko:u lu dzi, lecztakże:u Bo ga
(Łk2,52).niebyłwięcuszczęśliwionyinieoglądałBoga,ponieważuszczę-
śliwieniniemogąwzrastaćwłasce.

Wznajomościnadtoiwidzeniuuszczęśliwiającymniemażadnegonastęp-
stwapoznanychrzeczy.TymczasemBógpewnesprawyduszychrystusauka-
zywał,inneukrywał,mającpóźniejukazać,zgodnieztym:Oj ciec ... wszyst ko
oka zu je Sy no wi, co sam czy ni, i więk sze nad te uczyn ki mu po ka że (J5,20).
iznowu:A o dniu owym ... nikt nie wie ... ani Syn (Mk13,32).

znakomicie również iprzyjemniej jestosiągnąć łaskę i zaszczytprzez
godneczyny,niżbeżżadnejwogólezasługi.chrystuswięcszczęśliwośćswojej
duszyotrzymałjakonagrodęcnoty.DlategonieosiągnąłogląduBogawpierw-
szejchwiliistnienia.zasługabowiemwyprzedzanagrodęapracawynagro-
dzenie.iniemożebyć,byktośjednocześniezasługiwałszczęśliwośćibył
uszczęśliwiony,chybażebyłbydusząjednocześniewdrodzeiukresudrogi.

WieleświadectwPismaŚwiętegopotwierdzatouzasadnienie.Jakto:Za
to, że tru dzi ła się du sza je go, uj rzy i na sy ci się (iz53,11).Na sy co ny bę dę, gdy
się uka że chwa ła two ja (Ps16,15).Też:Umi ło wa łeś spra wie dli wość a nie na -
wi dzi łeś nie pra wo ści; prze to cię na ma ścił Bóg,... olej kiem we se la nad ró wie -
śni ków two ich (Ps44,8).Takżegdyrzekł:Cia ło mo je w na dziei od po czy wać
bę dzie, al bo wiem nie zo sta wisz du szy mo jej w ot chła ni (Ps15,9), samchry-
stusdodał:Oznaj mi łeś mi dro gi ży wo ta, na peł nisz mnie we se lem [861] przy
ob li czu two im (Ps9,11).nieprzedśmierciąwięcnapełniłgoBógradością
swegooblicza;stądzaisteniewidziałBogatwarząwtwarz.również:Go dzien
jest Ba ra nek, któ ry był za bi ty, wziąć... Bó stwo i mą drość (ap5,12):awięcnie
przyjąłprzedśmiercią,leczzasłużyłjeprzyjąćumierając.Taksamo:Oto zba -
wi ciel twój idzie, oto za pła ta je go z nim, a dzie ło je go przed nim (iz62,11).
otonagroda,otodzieło:zasłużyłwięcchwałęduszy.Bochwałaciała,chociaż
byłachrystusowizapłatąza jegodzieło, to jednak razemznimniebyła.
Podobnie: Przy sta ło bo wiem te mu, dla któ re go wszyst ko, i przez któ re go
wszyst ko, któ ry wie lu sy nów do chwa ły do pro wa dza, aby prze wod ni ka ich zba -
wie nia udo sko na lił przez cier pie nia (hbr2,10).cozaśPawełpojmujeprzez
udoskonalenie,chociażsamomianooznacza,wtymsamymliściewykłada
mówiąc:Aby oni osią gnę li do sko na łość bez nas (hbr11,40).Doskonałośćswą
osiągnąłwięcchrystusprzezmękę.

Wreszcieznajwyższąradościąniemożebyćpołączonynajgłębszysmutek,
aktowidziBoga,tennajbardziejsięraduje;chrystuszaśbyłjaknajbardziej
smutny,zgodnieztym:Smut na jest du sza mo ja, itd.(Mt26,38;Mk14,34),
aznowu: Du sza mo ja na peł nio na jest złem (Ps87,4). awięcnieoglądałBoga,
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chybażechciałbyś,bydwaprzeciwieństwaistniałyrazemwtymsamympod-
miocie,atasamaduszapełnazarównozłaipełnaradościwobliczuBoga.

Tesąmianowiciegłówneuzasadnienia,któreczerpiesięzeźródełTeolo-
giiwbrewprawdziwemuwnioskowiTeologii.Bojeżelisąjakieśinne,albosą
łatweikażdemupodrękągotowe,albodotych,któreprzedłożyliśmywszyst-
kie się odnoszą. lecz nic nie powinno nas poruszać, byśmy odstąpili od
rozstrzygnięciaSzkoły.

Wszyscyzaśteologowieokreślają,żechrystusodchwilipoczęciaoglądał
istotęBoga(ŚwiętyTomasz,Sum ma The olo gi ca, częśćtrzecia,zagadnienie9,
artykuł2orazzagadnienie34,artykuł4).Wniosekten,chociażsamąpowagą
teologówdowodzony,powinienbyćuważanyzawystarczającomocny,jak
wksiędzeósmejustaliliśmy;leczdowodzisięgotakżetymiuzasadnieniami.
najpierwztego:Wi dzie li śmy chwa łę je go, chwa łę ja ko Jed no ro dzo ne go od
Oj ca (J1,14).WtymmiejscuŚwiętyTomaszspostrzega,żechwaładuszy
chrystusapochodzizjednościSłowaiduszy.Tobowiemewangelistajasno
zaznacza,gdypowtarzająctensamwyrazrzecze:Chwa łę ja ko [862] Jed no -
ro dzo ne go od Oj ca. Koniecznieuważajmy,żetaduszabyłazaistepodkażdym
względemdoskonałainawszelkisposóbwykończona.Ktotegoniemyśli,
tenozjednoczeniuosobowymBogaiczłowiekamyślijaknajgłupiej.

JużgdybyduszachrystusazjednoczonazeSłowemniebyłauwielbiona,
byłabyzaisteniedoskonała.Wielkiejbowiemdoskonałościbrakujeduszy
ludzkiej,jeślibrakszczęśliwości.aoglądaćBoga:przez zwier cia dło, przez
po do bień stwo, należydoniedoskonałegoczłowieka,świadczyPawełwte
słowa:Gdy przyj dzie to, co do sko na łe, to co by ło czę ścio we znisz cze je. Gdy
by łem dziec kiem, mó wi łem jak dzie cię, ro zu mo wa łem jak dzie cię, lecz gdy
stałem się mę żem, od rzu ci łem to, co by ło dzie cin ne. Te raz wi dzi my przez
zwier cia dło, przez po do bień stwo, lecz wów czas twa rzą w twarz. Te raz po zna -
ję po czę ści, itd.(1Kor13,10-12).Ponieważwięcodłonamatkichrystusnie
ro zu mo wał jak dzie cię, leczjakmąż, byłdoskonałypodkażdymwzględem,
odłonamatkirównieżBogaoglądał twa rzą w twarz. TocoJeremiaszprze-
powiedział,mówiąc:Pan stwo rzył no wą rzecz na zie mi: nie wia sta ogar nie
mę ża (Jr31,22).

Dodaj,żekomudanejestistnienie,temutakżedanejestwłaściwedziała-
nie,którepostępujezaistnieniem.Jakkomudanejestogniste,temuteżdane
jest,żegrzeje,akomudanebyłobybyćsłońcem,tenbezwątpieniabyoświe-
cał.awłaściwymdziałaniemBogajestwidziećsiebiesamego:tymbowiem
widzeniemjestszczęśliwy;awięcskoroduszachrystusamiałaistnienieBoże,
miałarównieżnaswójsposóbdziałaniewłaściweBożejnaturze,adlatego
widziałaBoga.Dodajteż,żewiększebyłozjednoczenieduszychrystusaze
Słowem,niżzjednoczenieświętych,azniegojestjasnośćwumyśleświętego,
bywidziałBoga;awięctymbardziejzniegotakajasnośćpochodzi.ToŚwię-
tyTomaszwtensposóbpotwierdza:imprzyjmującebliższejestprzyczynie
wpływającej,tymobficiejipełniejprzyjmujejejwpływ.leczduszachrystusa
bliższabyłaprzyczynieświatłachwałyniżwszyscyświęcianiołowie.awięc
pełniejidoskonalejpoznawałaBoga.
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DowodziprócztegoŚwiętyTomasz,żechwałapowstajewduszyztego,
iżBóstwostajesięobecneumysłowi,jakświatłowpowietrzuzobecności
słońca.Ponieważbowiem:Chwała Boga ... szła [863] drogą wschodnią... ziemia
się świe ci ła od ma je sta tu Je go (ez43,2).Skorowięcświatłosamonietylko
weszłowduszęchrystusa,leczzostałojejwłączonewtożsameistnienieoso-
bowe,wynikłaztegoświatłośćchwały,jakblaskpostępujezasłońcem.Poza
tymBógujmowanyjestprzeznaturęrozumnąpoznaniemimiłością,adusza
chrystusanajbliżejujmowałaBoga,bobyłaBogunajbliższa;więcjejwłasne
działania,poznanieimiłość,niedaleko,lecznajbliżejBogaujmowały.Dusza
zaś,skorojestpodróżna,prze by wa na ob czyź nie, da le ko od Pa na (2Kor,5,6)
izdalekawidziobietnice;gdyzaśoglądaprzez wi dze nie (2Kor5,7),obecna
jestibliska,jakDoKoryntianihebrajczyków(hbr11,3)przekazujeapostoł.
Jeśliwięcduszachrystusabyłapodróżnąigościemnaziemi,zpewnościąnie
byłaBogunajbliższaprzezpoznanie,leczaniołowiebylibliżsiBogu.

nieumykami,żespotwarzającymogązarzucić,iżczyminnymjest,że
rzeczjestobecnaduszywedługistnieniarzeczywistego,aczyminnymżejest
obecnawedługistnieniapoznawalnego.Duszabowiemnaszajestjaknajbar-
dziej złączona z naszym umysłem, jeśli rozważasz istnienie rzeczywiste.
aleponieważniejestzłączonawedługistnieniapoznawalnego,widziećjej
wsobie,jakdługośmiertelnymciałemjesteśmyotoczeni,niemożemy.

leczzarzuttenmiałbymożemiejsce,gdybySynBożyzdusząrozumną
takjakzkamieniemalbopniembyłzłączony,awtymzłączeniuistnienieumy-
słoweniebyłonajpierwwidzianeiwymagane.aledawniojcowieKościoła
wierzyli,żenajbardziejprzyjętyjestduch,przezduchadusza,przezduszę
nawetsamociało.augustyn(wksiędzeDe ago ne Chri stia no) powiada:Nie -
wi dzial na i nie zmien na praw da przez du cha du szę, a przez du szę cia ło przyję-
ła.awEpi sto la ad Vo lu sia num rzecze: sa ma wiel kość Bo skiej mo cy du szę
so bie ro zum ną, a przez nią cia ło ludz kie i ca łe go zgo ła czło wie ka, aby zmie nić
na lep sze... zjed no czy ła. aDamascenwtrzeciejksiędzemówi:Sło wo Bo ga
zjed no czo ne jest z cia łem za po śred nic twem umy słu. rzecztęBoskiTomasz
(iii,67),Bosko,jakwszystko,rozwinął.

itodlaewangelistybyłopowodem,jeślisięniemylę,dlaczegoniepowie-
dział,żealbosyn,albożycie,alboświatło,leczSło wo cia łem się sta ło (J1,14).
Słowobowiemwyraźnieoznaczapłódduchai[864] wykazujeumysłową
naturę.DlaczegozaśJanpowiedział,żepierwszepoznawalne,tojestsłowo,
ztymostatnim,tojestciałemsięzłączyło,jeślinie,bynapomnieć,żeMądrość
Boga:Do się ga zaiste od koń ca aż do koń ca moc no, lecz jednakurzą dza wszyst -
ko wdzięcz nie (Mdr8,1) iciałozpowoduduszyzesobązjednoczyła?Boco
przezsiębyłopoznawalne,zkimprędzejbysiępołączyłoniżzumysłem
iduchem?zcelubowiemprzyjęciajasnowidać,doczegoSłowoBogawtym
połączeniudąży.otym,ponieważnietakwielepóźniejmamszerzejpowie-
dzieć,terazwystarczyto:celczłowiekastanowiznajomośćBoga.Ktowięc
stałsięczłowiekiem,abyczłowiekadojegocelu,toznaczydojasnegopo-
znaniaBogadoprowadził,tenprzyłączyłsobieducha,przezktóregoceljest
przewidywany,poszukiwany,posiadany.
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Potwierdzatorównieżnastępującerozumowanie.SynBoży:Na to się naro -
dził i na to przy szedł na świat, aby świa dec two dał praw dzie (J18,37).Otom
go uczy nił świad kiem na ro dów, wo dzem i na uczy cie lem lu dów (iz55,4).aby
zaśświadekbyłdoskonały,tegosięwnimnajpierwszuka,bytodobrzeznał
iutrzymywał,oczymmadaćświadectwo. Jeśliktośmabyćuważanyza
doskonałegowodzainauczyciela,trzebabyznałcel,doktóregoprowadzi
icałkowicieprawdę,którejnaucza.achrystusbyłświadkiemprawdy,usta-
nowionymprzezojcawodzeminauczycielem;dlategokoniecznebyło,by
przezSłowoBożeduchirozumczłowiekabyłnajbardziejdoskonalonywtym
zjednoczeniu.

inietrzebadługosiętrudzić,byśznalazł,kiedyapostołowieWi dzie li chwa -
łę... ja ko jed no ro dzo ne go od Oj ca (J1,14),ponieważPiotrtojaknajbardziej
znaczącymisłowamiwyjawia:Bo nie uwie dze ni przez zmy ślo ne ba śnie oznaj -
mi li śmy wam moc i przyj ście Pa na na sze go Je zu sa Chry stu sa, ale przy pa trzyw -
szy się sa mi wiel mo żno ści je go. Gdy bo wiem od bie rał od Bo ga Oj ca cześć 
i chwa łę i gdy do cho dził do nie go ta ki głos z prze dziw ne go bla sku: Ten jest
Syn mój mi ły, w któ rym so bie upodo ba łem, je go słu chaj cie, my sły sze li śmy ten
głos, przy nie sio ny z nie ba, gdy by li śmy z nim na gó rze świę tej (2P1,16-18).
Si łą imocązwie,przezcoSło wo cia łem się sta ło (J1,14),przyj ściem zaś przez
comiesz ka ło mię dzy na mi (J1,14);amo cą i przyj ściem zarazem,ponieważ
Synczłowieczybyłwniebie,tojest,jegoduszawidziała[865] Boga,ajed-
nakżyławśmiertelnymcielenaziemi.TakbowiemprzepowiedziałDawid
wkilkusłowach:Uczy ni go szczę śli wym na zie mi (Ps40,3).(Pamiętaj,żenapi-
sano:Nie mo że czło wiek uj rzeć mnie i żyw po zo stać [Wj33,20].Janwewan-
gelii,rozdział13,ukazuje, żePsalm41 należyodnieśćdochrystusa.zobacz
Kajetan:In Psal mos.)

Bożektośszczęśliwybyłjakbyprzechodniemnaziemi,częstowPismach
czytaliśmy;leczże:Był ja ko gość na zie mi i ja ko pod ró żny wstę pu ją cy na po -
miesz ka nie (Jr14,8),obecnośćtajestcudemmocy.zaistewidzielichwałę
duszyw ciele jakw zwierciadle: dlatego stosownie powiedział: widzący
wzwierciadle;aChwa łę ja ko Jed no ro dzo ne go (J1,14)w:Gdy do cho dził do
nie go ta ki głos z prze dziw ne go bla sku: Ten jest, itd.(2P1,17).Jestświadkiem
naocznym:Je go słu chaj cie! Jestwodzem,któryidrogęznaicelzna: Je go
słuchaj cie! anawetpatrzcie i dotykajcie;bo:Go ści wśródwas (Jr14,8),
chociaż tachwała jestumnie,którąobecniewidzicie.leczopierwszym
świadectwieJanaażzadużo.

Drugie uzasadnienie główne, dla potwierdzenia tegowniosku, jest to:
Słowo... miesz ka ło mię dzy na mi, peł ne ła ski i praw dy (J1,13-14).SkądŚwięty
Tomaszdwojakownioskuje.czybowiemzałożyszpełnięłaskiwduszychry-
stusa,czypełnięprawdy,zobuwynika,żewidziałaonaistotęBoga.

Łaskabowiemdrogi,wporównaniuzłaskąojczyznyjestniedoskonała
itylejejbrakujedopełni,ilebrakujedodoskonałości.Dlategojeśliwchry-
stusiebyłaniedoskonała łaska,niebyłzaistepełen łaski.zarzuca jednak,
żenajświętszaDziewica,gdyprowadziłażycieśmiertelne,byłałaskipełna,
ajednakBoganiewidziała.leczskrupułtenusuwa(Sum ma The olo gi ca, część
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trzecia,zagadnienie7,artykuł10).niebyłbowiemchrystuspełenłaskiwczęści,
lecznawszelkisposób,jakwartykule1i9tegożzagadnieniawykazał.Mia-
nowicie:Spodo ba ło się, aby w nim miesz ka ła wszel ka zu peł ność, ... aże by
wszyst ko w nim się po jed na ło, itd.(Kol1,19-20).iznowu:W nim miesz ka cała
zu peł ność Bó stwa cie le śnie (Kol2,9).niebrakowałomuwięcżadnejdosko-
nałościanipełniłaski.Takmiałłaskęspełnioną,zktórąchwaładuszyjestpołą-
czonaizwiązana.

Żezaśduszaowamiałapełnięwiedzyiprawdy,dowodziwczęścitrzeciej,
zagadnieniu9,artykułach1i2,atakżezagadnieniu10,artykule4.Miano-
wiciewchrystusieniemieszkałabycałapełnia,ponieważbrakowałobyjej
pełniwiedzy.Jużgdy przyj dzie to co pełneido sko na łe jest, znisz cze je to co
czę ścio we [866] jest (1Kor13,10).awięcduszachrystusaniepo zna wa ła
Boga po czę ści (1Kor13,9), leczzupełnie idoskonale.Dlategoniebyło
wniejwiary,leczwidzenie.

otóżmociwszystkiesiłytegouzasadnieniałamieKajetan,gdyprawdo-
podobnymrozumowaniemspierasię,żetrzebaczytać:„Pełenłaskiiprawdy
Janświadectwodajeotym”(J1,14-15).złamałbybowiem,gdybypoglądbył
prawdopodobny.leczpowycofaniuprzekładuWulgaty,poodrzuceniuręko-
pisówGreckichiŁacińskich,wyszydzeniutłumaczy,wygwizdaniuświętych
wykładowców,comyślimy,żebędzieprawdopodobne?Kościółzpewnością
lepiejpojął,żetesłowa: I wi dzie li śmy chwa łę je go, chwa łę ja ko jed no ro dzo -
ne go od Oj ca (J1,14),zostaływtrąconejakbywnawiasie,gdymówi:Sło wo
cia łem się sta ło i miesz ka ło mię dzy na mi, którego chwa łę wi dzie li śmy ja ko
jedno ro dzo ne go od Oj ca, peł ne ła ski i praw dy.

Trzecieświadectwodlategownioskunastępujezarazwtejżeewangelii:
A z peł no ści je go my wszy scy wzię li śmy, ... al bo wiem ... ła ska i praw da sta ła
się przez Je zu sa Chry stu sa (J1,16-17).Tozdaniepołączonezpowyższymjak
najwyraźniejwykazuje,żesłowate:Peł ne ła ski i praw dy (J1,14),należyod-
nieśćdochrystusa.leczzostawiwszytęsprawę,róbmyto,coczeka.Przyjął
więcchrystusłaskęiprawdę,byzniegołaskaiprawdanawszystkichspły-
wała. Miałwięcłaskęiprawdęnajwiększąinajdoskonalszą.Ponieważbowiem
słońcemiałoświatłość,bystądwszystkootrzymywałoświatło,miałobezwąt-
pienia światłośćnajwiększą inajdoskonalszą.Dlatego jaknajdoskonalsza
światłośćmożewydaćwszystkieskutkiświatłości,anajdoskonalszasprawie-
dliwośćwszystkieskutkisprawiedliwości,takłaskaiprawdachrystusamiały
wszystkieskutki łaski iprawdy.StądDionizy(De di vi nis no mi ni bus, roz-
dział4)powiedział,żesłońce,ponieważjestpowszechnąprzyczynąrodzenia,
natowszystkorozciągasięswojąmocą,copodpadapodrodzenie.askutkiem
głównymspełnionejłaskiiprawdyjestwidziećBoga.

Prócztego,zbawienienaturyludzkiejbyłocelemprzyjętegoczłowieczeń-
stwa.nimbowiem,jaknarzędziemdokonałBógzbawienianaziemi.Stąd
iapostoł pisze, że chrystus: Wie lu sy nów miał do chwa ły do pro wa dzić, 
[867] spraw ca ich zba wie nia (hbr2,10).anainnymmiejscu:Ze słał Bóg Sy -
na swe go ... że by śmy do stą pi li przy bra nia za sy nów (Ga4,5).Stosownośćzaś
ijakośćnarzędziaoceniasięzwłaszczazcelu.zbawieniezaśduszypolegana
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zdrowymumyśleizdrowejwoli.awolauzdrawianajestprzezłaskę,umysł
zaśprzezprawdę.Trzebawięcbyło,bydoskonałąłaskęiprawdęmiałten,
przezktóregowszystkiminnymmiałobyćzbawienieiwszelkazgołałaska
iprawda.Ponieważpoczątekwewszelkimrodzajupowinienbyćdoskonały,
jak widzimy słońce w rodzaju świecących, ogień w rodzaju grzejących.
odpoczątkuwięcwolachrystusadoskonalemiłowałaBogazdoskonałejłaski
orazdoskonalepoznawałazdoskonałejprawdy.Jużzaśszczęśliwośćduszy
poleganadoskonałejmiłościipoznaniuBoga.Szczęśliwawięcbyłaodpocząt-
kuduszachrystusa,awięcwidziałaBoga.

nadto,tocojestwmożności,przeprowadzanejestdoaktuprzezto,cojest
wakcie.Trzebabowiem,żebyjasnebyłoto,przezcoinnesąrozjaśniane.
Skorowięcprzezchrystusainnimająmiećłaskę,prawdę,chwałę,onzaiste
gdyinnychdotegoceluzacząłporuszać,jednocześniemiałłaskę,prawdę
ichwałę.Tozaśporuszenieodpoczątkubowiemzaczął.Towreszcie,coprzez
pierwszeprzyczynyporuszanejestdocelu,zwykledokonujesięzjakimśupły-
wemczasu;leczsameprzyczynyporuszającezarazodpoczątkumająswą
doskonałość,odnaturyzaopatrującejiudzielającej.Jakogieńotrzymałgorą-
cozsubstancją,awodastajesięgorącastopniowo.ciałateżniebieskiezgoła
zarazdostałyswemoce,abywczasiedoskonaliłyrzeczyziemskieiniższe.
Bógwięc,któryprzezczłowieczeństwochrystusamiałwszystkimudzielić
łaskiichwały,choćinnymudzielatychrzeczywczasie,toduszychrystusa
udzieliłzarazodpoczątku.Dlaczegobowiemodpoczątkuniedałchwałyciału,
powodysąpodręką.

czwarteświadectwodlategownioskuzarazdodano.Bo ga nikt ni gdy nie
wi dział; jed no ro dzo ny Syn, któ ry jest na ło nie Oj ca, on opo wie dział (J1,18).
Gdzieuczłowieka,rybaka,[868] zobaczyćmożnaprzedziwnąosnowęrzeczy
iniewiarygodnyukładnauki.Byśtozobaczył,czytelniku,proszę,pilnieuwa-
żaj!Żadnejdalejsprawywiaryniezałatwiasiępoprawnie,jeżeliwszyscy
świadkowiesązesłyszenia,anaocznyżaden.Jakmówiaugustyn,świadkom
zesłyszeniawierzymy,ponieważsłyszeliodwiarygodnych,którzyświadczą,
iżrzecznawłasneoczywidzieli.

SkorowięcMojżesziJanchrzciciel,pierwszyiostatnizeStaregoPrawa,
atakżewszyscyProrocy,iznowegoPrawaapostołowie,wszyscybyliświad-
kamizesłyszenia,trzebabyjedenbyłdlawszystkich,którydałbyświadec-
twonaoczne.Świadekzaśtegorodzaju,którybyłbyniepowiemdlatysiąca,
leczdlatysiącatysięcy,musiałbyćsprawiedliwy,bymianowicieniechciał
wprowadzaćwbłąd,atakżemądry,byzaistesam,niebłądził.Dlategokoniecz-
nebyło,żebyłpełenłaskiiprawdy,bycośwnajlepszyminajdoskonalszym
świadkuniepozostałonamdożyczenia.Boponieważpełenłaski,byłnajspra-
wiedliwszy;ponieważpełenprawdy,byłnajprawdomówniejszy.

Ponieważwięczwidzeniajestpełniaicałkiembezwzględnadoskonałość
świadectwa,dlategoświadekzesłyszenianiejestpełenprawdy,gdyżPismo
powiedziałooJanie:Nie był on świa tło ścią, ale miał świa dec two dać o świa -
tło ści (J 1,8), o chrystusie zaś: By ła świa tłość praw dzi wa, itd. (J 1,9),
aoMojżeszu:Za kon przez Mo jże sza był da ny (J1,17),totakżezarazdodał:
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A z peł no ści je go wszy scy śmy wzię li (J1,16),Mojżesz,Jan,Prorocy,aposto-
łowie,wszyscywprostwogólnościświadkowie. Ponieważbył świa tło ścią 
(J1,9)ibyłpe łen ła ski i praw dy (J1,14)orazła ska i praw da sta ła się przez
niego(J1,17),anastępniebyłświadkiemnaocznym.Mianowicie:Bo ga nikt
ni gdy nie wi dział, aniMojżesz,aniJan,aniProrocy,aniapostołowie,ani
ewangeliści:Jed no ro dzo ny, któ ry jest na ło nie Oj ca, którywidziałtajemnice,
on opo wie dział (J1,18).

BytoodnoszonodoBóstwaSyna,aniedoczłowieczeństwatakże,wzbra-
niazarównorozum,jakpowaga.zasadajestta,żechrystuszostałwyznaczo-
ny przez ojca na świadka prawdy, nie tylko ponieważ Bóg, lecz także
ponieważczłowiek.Dlategotrzebabyło,byzjednejidrugiejnaturyświadec-
twobyłodoskonałe.PowagajestsamegoJezusachrystusa,którytęsprawę
wyjaśniłpotemwyraźniej,mówiąc:Za praw dę, za praw dę po wia dam to bie, 
iż my co wie my mó wi my, i o tym, co śmy wi dzie li świad czy my, itd.(J3,11).
azaraz:Nikt nie wstą pił do nie - [869] ba, je no ten, któ ry zstą pił z nie ba, Syn
Czło wie czy, któ ry jest w nie bie (J3,13).

WtymmiejscuKajetanprawdziwieistaranniespostrzega,żesłowoWstąpił
niejestczasuteraźniejszego,leczprzeszłego,cowynikaztekstuGreckiego.
cobowiemJanprzedtempowiedział,Bo ga nikt ni gdy nie wi dział (J1,18),to
obecnieinnymisłowamichrystusrzecze:Nikt nie wstą pił do nie ba. Wtedy
bowiemmówisię,żeczłowiekjestcododuszywniebie,kiedywidziBoga.
Wtymznaczeniułotrowipowiedzianezostało:Dziś ze mną bę dziesz w ra ju
(Łk23,43).aaniołowiewyznaczenidostrażyludzi,ponieważ:Zaw sze wi dzą
ob li cze Oj ca me go, któ ry jest w nie bie siech (Mt18,10),mówisię,żezawsze
teżsąwniebie,chociażczęstosąnaziemi.

Przedchrystusemwięc,jakniktniewidziałBoga,takniktdoniebanie
wstąpił.Żebyśzaśjakbyrękądotknął,żemowajestochrystusiecodonatu-
ryludzkiej,właściwiedodano: Syn Czło wie czy, któ ry jest w nie bie. Wtymzna-
czeniuonsampotempowiedziałdoojca:Oj cze ... chcę, aby gdzie ja je stem,
i oni by li ze mną, aby oglą da li chwa łę mo ją, któ rą mi da łeś ... (J17,24).Także
chrzcicielniezamilczałtejdoskonałościchrystusawświadczeniu;cowięcej
wtejrównieżsprawiewyznał,żejegoświadectwoprzewyższonejestchry-
stusowym,mówiąc:Co wi dział i sły szał, to świad czy (J3,32). (hieronimtwier-
dzi,żechrystuszgodniezoddziaływaniemludzkiegociałasłyszyodojca,co
mówi,więczgodniezludzkąnaturąiwidziałisłyszałitd.In Isa iae ca put 50).

ajednakwiem,żestarożytniteologowieodnosilizazwyczajteurywkido
Bóstwachrystusa,wedługktóregochrystusiwidziałBogaibyłwszędzie;
leczwtymokresietoczyłasięichzażartawojnazarianamiieunomianami
idlategowszelkimiświadectwami,którymimogli,głosiliBóstwochrystusa,
zwłaszczagdyrzeczbyłapodrękąibardzołatwa,jakprzeważniewprzyto-
czonychurywkach.Boto:Nikt nie wstą pił do nie ba, je no ... Syn Czło wie czy,
któ ry jest w nie bie, wjakisposóbprawdziwieiwłaściwiemożenadawaćsię
doBóstwaniedośćpojmuję.BoSynczłowieczywstąpiłwtedydonieba,nie
ponieważbyłBogiem,leczponieważbyłczłowiekiem.Wjakizaśsposób
wstąpiłbydonieba,jeśliniewedługduszy,ztrudemmożnarozwikłać.Muszę
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więczKajetanemtenurywekewangeliiwykorzystaćnadowódchwałyduszy
chrystusowej.

Piąteświadectwo,którymposługujesięŚwiętyTomasz,jestwósmymroz-
dzialetejżeewangelii.Cho ciaż ja świa dec two [870] da ję sam o so bie, praw -
dzi we jest świa dec two mo je, bo wiem skąd przy sze dłem i do kąd idę (J8,14)
apotem,Je śli bym po wie dział, że nie znam Bo ga, bę dę po dob nym do was
kłam cą; ale go znam i mo wę je go za cho wu ję (J 8,55). Bo żemowa jest
owiedzy, jakróżnisięodwiary,tesłowazdająsięukazywać:Bę dę po dob -
nym do was kłam cą. Żydzibowiemmieliwiaręwtymczasie,chociażwal-
czylizchrystusem.Żezaśmówiłwedługczłowieczeństwa,dowodzito: Znam
go i mo wę je go za cho wu ję.

Widzę,żetouzasadnienieŚwiętegoTomaszamożnaodeprzeć.Ponieważ
jestpewnawiedzaświętych,którajestzłączonazmiłością,chociażniema
oczywistości.Po tym po zna je my, że go zna my, że przy ka za nia je go za cho wu -
je my. Kto mó wi, że zna Bo ga, a przy ka zań je go nie cho wa, kłam cą jest (1J
2,3-4).Jeżeliktośspierasię,żechrystusotejwiedzymówiwósmymroz-
dzialeJana,ztrudemmożebyćodparty.chyba,iżmożektośpowie,żeteuza-
sadnieniaŚwiętegoTomaszadowodzązaistetego,cowypada,anietegoco
trzeba;takbyłybyonestosowne,anieskłaniające.

leczmyprzedewszystkimnietogłosimy,żewszystkieuzasadnieniaŚwię-
tegoTomasza,takżete,któreprzytaczanesąnadowódpewnegownioskuteo-
logicznego,sąpewneikonieczne.Boteżustarożytnychteologów,upapieży,
wreszcienasynodachznajdzieszjakieśuzasadnienia,którewprawdziedora-
dzają,alenieskłaniają,leczpołączonezinnymi,pewnymiisprawdzonymi,
nietylkozdobiącałąrozprawę,lecztakżepotwierdzają.Prawdopodobneprze-
touzasadnieniapołączonezkoniecznyminietakpowinnybyćodrzucane,jak
raczejsązalecane.chociażzaisteposługujęsiętymi,gdysąuzasadnieniami;
alegdyichniema,nieszukam.

Wydajesię,żejesttotegorodzaju:W któ rym są ukry te wszyst kie skar by
mą dro ści i umie jęt no ści Bo ga (Kol2,3);tychwszystkichniebyłowchrystu-
sie,jeślibrakłomuwiedzyświętych.Podobnejestto:chrystusbyłgłowąnie
tylkoludzi,leczianiołów(ef1,21;Kol2,10);niestosownezaśjest,byczłon-
kiwyprzedzałygłowęwwiedzyijasności.następniewtymrodzajuprawdo-
podobnychjestmożeito:A jeśli posługa śmierci ... [871] była w takiej chwale,
że sy no wie Izra el scy nie mo gli pa trzeć w twarz Mo jże szo wą, dla chwa ły oblicza
je go, któ ra mia ła znisz czeć, itd.(2Kor3,7).apotem:To co by ło uwiel bio ne,
w tej mie rze nie by ło uwiel bio ne w po rów na niu do prze wy ższa ją cej chwa ły. Bo
je śli to, co nisz cze je, jest w chwa le, da le ko bar dziej to, co trwa, jest w chwa le,
itd.(2Kor3,10-11),ażdotego:A my wszy scy z od kry tą twa rzą, itd.(2Kor
3,18).niebyłowięcodpowiednie,bypierwszySługanowegoPrzymierza
pozbawionybyłchwałyduszyiciała,zktórejnietylkooblicze,leczcałeciało
byłobyzupełniechwalebne(Mt17,2;zobacz:orygenes,In Exo dum, homilia
12).niechtowięcbędziepowiedzianepopierwsze.

następnie,rzecztajestjaknajbardziejgodnauwagi:niemogąbyćumnie
uznani ci, którzyw teologiimieszają te uzasadnienia, którewykazują to,
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cowypada, jakby tego samego czasemniebyłonawet trzeba, albo jakby
wszystkoniestosownebyłorówne,aniebyłoczegoś,czymbrzydziłbysię
wszelkirozumiTeologia.

zaisteuzasadnienia,któredowodzą,żewnaszejreligiijestcośstosownego
iodpowiedniego,wszystkiesądwojakie.niektórebowiemsątegorodzaju,że
nawetgdybyrzeczwziętadoudowodnienianieistniała,nicjednaknieodpo-
wiedniegoztegobyniewypłynęło.Jakgdyteologowiewykazują,iżwypada-
ło,byBógdlanaprawy rodzaju ludzkiegoprzyjął ciało; iwypadałożeby
spośródosóbBoskichbyłtoSyn;iwieleinnychtegorodzaju.Teologwpraw-
dziedowodzi,żetobyłostosowne,leczgdybyBógprzygotowałinneśrodki
zaradczenanaszgrzech,którebezwątpieniamógłnieprzeliczone,żadnejnie-
stosownościrozumu,niczegoBoguniestosownegobyniemiano.Takiezaś
uzasadnienianiczegozaistewTeologiiniedowodzą,atylkorozwijają,co
przyjmujemywiarą,żebyłojaknajbardziejodpowiedniedlaBogaidlanas.

innesąuzasadnienia,któretakwykazują,iżcośjestodpowiednie,żejeśli
rzecztakniebędziesięmiała,zawszecośwypłynie,cowżadensposóbnie
wydajesięzgodneaniznaturąBoga,anizrozumemludzkim.Jak,żeŚwięta
Dziewicabyłanietkniętapoporodzeniu,PismoŚwiętewznaczeniudosłow-
nymnigdziemożeniepouczyło.otwarcieprzekazujeto,żewpoczęciuipo-
rodzeniubyładziewicą.leczponieważniestosownedlaDziewicybyło,by
dziewiczość tak[872] wyjątkowymcudem i tajemnicązachowaną, sama
potem,jaktosięmówi,świadomieidobrowolniezniszczyła,iktórawbrew
porządkowiprzyrodypozostałaniezepsuta,tasamawystawiłasięuwodzicie-
lowi.Takbardzoutkwiłowduszachwiernychsilneprzekonanieotymwie-
czystymdziewictwie,żenawetgdybyniebyłożadnejtradycjiapostolskiej,
samotorozumowaniebyłobystosownedospowodowaniawiaryutych,którzy
niesąwyuczenidosporu,leczchoćbyśredniowychowanidokarności.

isądzę,żenieinaczejnależyfilozofowaćwobecnymzagadnieniu.Skoro
bowiemwykazaliśmy,żeniewypada,bySłowoBogaprzyjęłoduszęrozumną
niedoskonałą,pozbawionąwiedzyimądrości,uważamy,iżznaleźliśmyprzy-
czynę.Ponieważprzeciwieństwojestmianowicietakbardzoniegodnemądro-
ściiopatrznościSłowa,żezaistestajesięniepodobnedoprawdy,jeślipoprawnie
myślimyozjednoczeniuosobowymSłowaiduszy.zgódźmysięwięc,żepozo-
stałymświętymKościołałaskarozdzielanajestczęściami,mianowicie:We dle
mia ry da ru Chry stu so we go (ef4,7),asamemuchrystusowiduchniezostałdany
wedługmiary(J3).Takąbowiemłaskęgodziłosiędać,jakątaduszamogła
przyjąć;taką,jakąbyćwrzeczachsamanaturałaskibyścierpiała.

cozaśmówimyoduchułaski,toabysięmówiłooduchumądrości,wiedzy
iumysłu,podstawąjesttensamzgołapowód.Bowiem:Tym wy ższy od aniołów
się stał, im oso bliw sze nad nich imię odzie dzi czył (hbr1,4).Przetonamasz-
czonyjestprzezBoga:Olej kiem ra do ści nad uczest ni ków two ich. Miałwięc
nietylkorównązaniołamiszczęśliwość,lecznawetwielewiększą.Dlatego
jakrozkoszowałsię,takrównieżwidziałBoga.

Którzytemuprzeczą,cinietylkoodSzkoły,leczodstarożytnejnaukiTeo-
logiiodpadają.ambroży(De In car na tio nis Do mi ni cae Sa cra men to, rozdział7):
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Bóg przy jął w cie le do sko na łość na tu ry ludz kiej, przy jął my śle nie czło wie ka,
itd.Słowoprzyjęłowięcduszędoskonałą,anieniedoskonałą.awsiódmej
księdze,list47Ad Ire na eum: Przy jął peł nię na tu ry i do sko na ło ści ludz kiej:
jak Bo gu ni cze go nie bra kło, tak ani speł nie niu czło wie ka, by był do sko na ły 
w obu po sta ciach. StądiDawidmówi:Pięk niej szyś uro dą, itd. (Ps44,3).

[873] augustynwksiędzeDe Tri ni ta te: Za raz gdy Sło wo we szło do ło na,
sta ło się do sko na łym czło wie kiem. aSu per Exo dum: Nie miał za iste Chry stus
we dle za słu gi du szy, w czym mógł by po stę po wać. itenwersetPsalmu64,5:
Bło go sła wio ny, któ re goś ob rał i przy jął, wyjaśniaozjednoczonymczłowie-
czeństwie.remigiusznaowo:A oto otwo rzy ły się mu nie bio sa, (Mt3,16): lecz
czy wte dy po raz pierw szy otwar te mu zo sta ły nie bio sa, ta kże we dług ludz kiej
na tu ry? Wia ra bo wiem Ko ścio ła utrzy mu je, że nie mniej otwar te mu zo sta ły
nie bio sa przed, jak po.

Grek,któregoŚwiętyTomaszbardzoczęstoprzytaczawCa te na, chociaż
wtymmiejscuskażonyjestodczytiprzypisujesięgoGrzegorzowinazjan-
zeńskiemu,rzecze: Mó wi się, że we dług czło wie czeń stwa roz wi jał się, nie że
wzra sta to, co od po cząt ku by ło do sko na łe, lecz z te go, że stop nio wo się ujaw -
nia ło. Damascen(księga3):Ci, któ rzy mó wią, że Chry stus rósł w ła sce, nie
czczą zjed no cze nia, któ re jest we dług oso by. Teofilakt:Bo skie by ło, co mó wił
i czy nił chło piec, nie ja ko by dwu na sto lat ka, lecz ja ko by doj rza łe go mę żczy zny.
Ewan ge li sta zaś wy ja śnia, co to zna czy, że on po stę po wał w mą dro ści. Do daje
bo wiem: i wzro ście. Po stęp bo wiem wie ku na zwał po stę pem mą dro ści.

hieronimIn Esa iae, rozdział7. (Do tego:aby umiał od rzu cać zło, itd.
[iz7,15]):„chociażpowieluwiekachonimewangelistaświadczy:A dzie -
ciąt ko ro sło, itd.(Łk1,80),itopowiedzianezostało,byprawdaludzkiegociała
zostałapotwierdzona:jednakjeszczepieluszkamispowity...będziemiałosąd
dobraizła...,byśmyprzeztesłowapoznali,żedziecięctwociałaludzkiegonie
szkodziłomądrości”.a In Ie re miae, na to:Pan stwo rzył no wą rzecz, itd.
(Jr31,22):„zgodniezewzrostemwieku...wydawaćsiębędzie,żepomnaża
sięmądrość...,leczdoskonałymążwniewieścimłonie...będziezawarty.”
leon(Epi sto la ad Le onem Au gu stum, 95): Bóstwo„uszczęśliwiająceprzyjętą
naturę,byuwielbionapozostawaławuwielbionym”.MówiłzaśoWcieleniu.
awinnymteżmiejscuprzytaczacyrylawtesłowa:Słowoprzyjęłonaturę
człowieczeństwa,doskonałąwswejistocie.”

asamcyrylIn Io an nem, księgapierwsza,rozdział17mówi:Wi dzie li śmy
chwa łę Chry stu sa tak wy ższą od chwa ły stwo rzeń, że ka żdy zdro wy na umy śle
wy zna, iż ni ko mu in ne mu ona nie przy pa da, niż Jed no ro dzo ne mu Sy no wi Boga.
Pe łen bo wiem był praw dy i ła ski. ... Bo nie mia ra jest mu [874] da na, jak
innym, lecz by w do sko na łym by ła do sko na ła. ... Lecz je śli, po wiesz: peł na jest
chwa ła je go ła ski i praw dy, ja kim spo so bem pi sze się u Łu ka sza, że po mna żał
się w mą dro ści i w ła sce? Al bo co mo że dojść do peł ne go? Ich ra czej po gląd
o Je zu sie rósł, niż je go do sko na ła ła ska, by co raz bar dziej z dnia na dzień
pozna jąc, są dzi li, że on bar dziej po stę pu je i ro śnie w ła sce. zobacztakżeroz-
dział20,dotego:Z peł no ści je go my śmy wszy scy otrzy ma li (J1,16).licznesą
tegorodzajuświadectwastarożytnych,któremydlazwięzłościopuszczamy,
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bonawette,któreprzypomnieliśmy,ścisnęliśmybezżadnegowykładualbo
uzasadnienia.

Terazuzasadnieniastronyprzeciwnejkrótkoteżodeprzemy.Wtymbowiem
miejscuniczegoniechcemy,jaktylkonieumiejętnychnapomniećprzezdanie
pewnychwynikówiznaków,bywpodobnychzagadnieniach,któreniesą
utarteposługąteologów,pilniejsięćwiczyli.zawszebowiemznajdą,jeślibędą
szukali.iwniniejszymteżniewątpięzagadnieniu,tenwielewięcejznajdzie,
ktobędziemiałszerszeoczytanieiwyższewykształcenie.

Pierwszezaśuzasadnienieniejesttrudne,jeślipojmiemy,żetamspra wie -
dli wość orazwia ra branesązamiastsprawiedliwychiwiernych,czegoauto-
remjestnietylkohieronim(Com men ta rius su per Isa iam), lecztakżesiedem-
dziesięciutłumaczy.zobacz:ŚwiętyTomasz,Summa Theologica, częśćtrzecia,
zagadnienie7,artykuł3.

nadrugieodpowiedźjestjeszczełatwiejsza.Bógnazywanyjestnadzieją
chrystusa,ponieważwBogu,niewczłowieku,byłajegoufność.Takżebo
nawetodBogawielespodziewałsię,chociażnieoczekiwałchwałyduszy,którą
jużmiał.ŚwiętyTomasz,Sum ma The olo gi ca, częśćtrzecia,zagadnienie7,
artykuł4.

na trzecie zobacz: Święty Tomasz, Sum ma The olo gi ca, część trzecia,
zagadnienie15,artykuł7.

naczwartezobacz:ŚwiętyTomasz,Sum ma The olo gi ca, częśćtrzecia,za-
gadnienie7,artykuł12,gdzieodpowiadarównieżnatoświadectwoewan-
gelii.imytakże,niecowyżej,przytaczaliśmyniemałostarożytnych,którzy
wżadensposóbniedopuściliby,żealbołaska,albomądrośćchrystusamogła
kiedyśsamawsobiepostępować,takpełnabyłaodpoczątkuiłaskaimądrość.
leczktowzrastawocenieludzi,chociażpozostajecałkiemjedenitensam,
otymPismomówi,żewzrasta:A Da wid po mna żał się, po stę pu jąc i ro snąc,
(1Krn11,9).również:Urósł te dy Jo za fat i pod niósł się wy so ko (2Krn17,12).
Także:On ma wzra stać, a ja [875] się umniej szać (J3,30).

Ponieważzaśczęsto,codlaludzijestwzniosłe,wobecBogajestwstrętne,
byśniemyślał,żewszelkipokazjestzwodniczyifaryzejski,powiada:ta kim
był dla Bo ga we wnątrz, ja kim się uka zy wał czło wie ko wi ze wnątrz, i nie lu -
dziom tyl ko się po do bał, lecz ta kże Bo gu. chciałbowiemewangelistatomoże
wspomnieć,conapisanooSamuelu:Lecz mło dzie nia szek Sa mu el po stę po wał
i rósł, i po do bał się tak Pa nu ja ko i lu dziom, (1Krl2,26). leczświętyTomasz
(Sum ma The olo gi ca, częśćtrzecia,zagadnienie15,artykuł7)uczy,żechry-
stusrósłwskutkach,orazdziełachłaskiimądrości,ponieważ„zdnianadzień
doskonalszeczyniłdzieła.”cozaśrośniewskutku,toniekiedymówisię,
żerośnie.Jaktam:Sło wo Pań skie ro sło, iznowu:Po tę żnie ro sło i wzmac niało
się sło wo Bo że (Dz6,7oraz19,20).

Wpiątymuzasadnieniuprzytoczonesądwaświadectwa,którymiarianie
zwyklizwalczaćmądrośćSynaanawetBóstwo.cobyłodlaniektórychojców
powodem,żewyjaśniając jeoSynu,zgodniez ludzkąnaturą,uważali, iż
wystarczającoprzeciwnikomodpowiedzieli.iwrzeczysamej,wtejwalce,
którątoczyliśmyzariuszem,wystarczyłoto,bywtejdziedziniewszystkie
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jegociosyiusiłowaniazostałyodparte.lecznamtrzebazwyciężyćwszystkie
jegobłędy,aduszęchrystusarównieżobronićodwszelkiejniewiedzy,która
zdawałabysięcokolwiekujmowaćjegogodności.

nadtoambrożywpiątejksiędzeDe fi de, rozdział8,nieśmietwierdzić,
chociażrozprawiałzariuszem,żechrystusjakoczłowiekpostępowałwmą-
drości,alboczegokolwiekniewiedział,jeżelitesłowabierzemywłaściwie.
Powiadazaś,żeniektórzyutrzymywaliprzeciwnypogląd,lecz któ rzy by li bar -
dziej nie ustra sze ni, niż ja je stem. ŚwiętyzaśTomaszniewątpi,żeonpowagą
ambrożegopotwierdza,iżchrystusniecodowiedzyuszczęśliwiającej,albo
wlanej,leczcodoinnej,nabytejczylidoświadczalnej,czegośczasemniewie-
dział,czegopotemsięnauczył.Bowiem:Z te go, co wy cier piał, na uczył się,
(hbr5,8).Jeżeliwięcmowaotejwiedzydoświadczalnej,Oj ciec po ka zy wał
Synowiktóre sam czy nił przezniegocuda, i więk sze nad te wprzyszłościmu
po ka że (J5,20), ponieważiwiększemiałuczynić.Wedługtejwiedzynieznał
takżedniasąduzanimzaistnieje,wtedybowiemdoświadczy,gdybędziesąd.
Żetoprawdopodobniezostałopowiedziane,[876] niezaprzeczymy,niejest
jednakkoniecznewtrącaćnaswte trudności,skoromianowicie jest inne,
zdrowsze,pojmowanietychurywków.

aopierwszymzaisteświadectwietakmyślę.zganionyzostałchrystus
przezŻydów,żegwał cił sa bat oraz,żeczy nił się rów nym Bo gu,(J5,18).odpo-
wiadawięczarazemnaobapomówieniawtesłowa:Sam od sie bie nie mo że
Syn ni cze go uczy nić, je no to, co wi dzi, że Oj ciec czy ni (J5,19). Gdzienajpierw
takuznajerównośćmocy,żewydajesiędoniczegosobienierościćprawa.
Uznajebowiemtakżepowagęojca,któremuzawdzięcza,cokolwiekczyni.
Powiada: Od sie bie nie mo że Syn ni cze go uczy nić.

następnieganiącychtakodpiera:„Dlaczegomnie,oŻydzi,ganicie?natej
samejzpewnościązasadzieiojcamegoganicie.Ponieważniezmojejgłowy,
jaktosięmówi,jawymyślamcoczynię,anizdążeniaiochotywykonuję
czyny,leczodojcaotrzymałemto,coczynię: Nie mo że Syn, itd.alenieotrzy-
mujęweśnie,aniwjakimśzmyślonympoglądzie,lecznajpewniejszyminaj-
jaśniejszymwzrokiemspostrzegamipojmujędziałającegoojca,ije no to, 
co on czy ni, tosamoja,niezzamkniętymioczami,leczco wi dzę ... po dob nie
czy nię. Jeśliwięcchwytaciemnie,jakobymwykonywałwszabatniedozwo-
loneczyny,czynięzaśtosamo,coojciecmój,obwiniajciewtensamsposób,
samegoBoga,któregojamamzasprawcęipoczątekwszystkichmoichczy-
nów.”Byzaśudowodnić,iżwi dzi, że Oj ciec czy ni, dodaje:„ojciecbowiem
miłujeSynaidlategoniczegoprzednimnieukrywa,lecznajegowidoku,gdy
onsamnawetpatrzy,wszyst ko czyni.nietylko,coprzedtemuczynił,towobec
Synauczynił,leczi więk sze, któremauczynić,nawidokuSyna,astądgdy
Synpatrzyirazemdziała,uczyni.”

Tymisłowaminieprzeczy,żeSynpojmujerzeczyzgołaprzedtem,zanim
sięstają,leczmówiludzkimobyczajemiprzystosowujesięnaszychrozmów.
Wtedybowiemmówimy,iżwykazujemyrzeczy,gdysątakobecne,iżnie
umysłowi,leczzmysłowijakbypalcempokazujemy.Tojestdlanasnajwiększą
pewnościąrzeczy.nieprzeszkadza,żeposługujesięsłowemczasuprzyszłego:
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po ka że, wtym,coBoguwiecznemujestwspółczesne.TakbowiemPismozwy-
kłonaminaszymczasomdostosowywaćsprawywieczne.ojciecmianowicie
Słowo zrodził i rodzi [877] i zawsze będzie rodził.chociaż kto dodaje:
Abyście się wy dzi wi li (J5,20), tenzdajesięmówićojakimśprzyszłymdowo-
dzie,któryinnymtakżebędziejawny.Dlategoztegourywkanicprzeciwko
chwaleduszychrystusamiećniemożna.

Drugietakżeświadectwoniczegoprzeciwkonamnieczyni.Bopopierwsze
hieronim(In Mat tha ei 24) orazambroży(De fi de, księgapiąta,rozdział8)
przeczą,żetesłowa:Ani Syn, (Mt24,36;Mk13,32)sątylkowkilkuGreckich
egzemplarzach.aambrożyspierasię,żeoneprzezbłędnowiercówzostały
wtrącone.TensambowiembyłodczytMateuszaiMarka.ewangelięzaśMate-
uszazepsuliarianie,dodająctakżetesamesłowa.KtórychterazaniŁaciń-
skie,aniGreckie,egzemplarzeniemają.

następnie,nawetgdyby takbyłoprzezewangelistównapisane,w tym
znaczeniumówisię,żeSynniewie,ponieważtai,żewieiniechceinnym
objawić.(Ktotai,tensięukazujenasposóbniewiedzącego.TakMarek:A uj -
rzaw szy z da le ka fi gę okry tą li ść mi, przy szedł, czy by snadź na niej cze go nie
zna lazł [Mk11,13]. Jakwięcten,ktoprzedstawiawyglądtającegoicośroz-
tropnietai,mówisię,żeokazuje:Oka zy wał, ja ko by miał iść da lej [Łk24,28].
Takktorobiwyglądipostaćniewiedzącego,taiżewie,gdyPismopowiada,
iżniewie).ojciecmianowiciewie,ponieważujawniaSynowi:Synniewie,
ponieważtaiiinnychniepowiadamia.Żezaśsłowo:wie dzieć, niekiedywten
sposóbjestbrane,widaćzpospolitegoużytku,aambrożydowodziztego:
Zstą pię i oba czę, czy we dług krzy ku, ... uczyn ków swych się do pu ści li, czy też
nie tak jest, abym wie dział (rdz18,21).Podobnejestto:Bóg z nie ba spoj rzał
na sy nów czło wie czych, aby oglą dać, czy jest zna ją cy, itd.(Ps52,3).agdzie
mymamy:Ku si was Pan, Bóg wasz, aby jaw ne by ło, czy go mi łu je cie, (Pwt
13,3)przekładSiedemdziesięciumiał:aby wie dział, czy go mi łu je cie. lecz
o tej sprawie zobaczambrożego,hieronima,augustyna i innych ojców.
Wtymbowiem,cojestrozpowszechnione,janiemuszę,aniniechcę,być
rozwlekły.

naszóstewspanialeodpowiadaŚwiętyTomasz:Sum ma The olo gi ca, część
trzecia,zagadnienie19,artykuł3;zobaczgo!

Pierwszezaśświadectwo,którymtorozumowaniejestumocnione,wyjaś-
niająsłowabezpośredniopoprzednie.rzecze:Je śli po ło ży za grzech du szę
swo ją, uj rzy na sie nie dłu go wiecz ne, itd.(iz53,10).azaraz:Za to, że pra cowała
du sza je go, uj rzy i na sy ci się (iz53,11).

DrugieświadectwoŚwiętyTomasztakwyjaśnia,żemówi, iżchrystus
zasłużyłzaistenaujawnienienamaszczenia,zgodnieztym:Dla te go też Bóg
go wy wy ższył, itd.(flp2,9);leczsamegonamaszczenianie[878] wysłużył;
wPiśmiezaśczasemmówisię,żewtedyjakaśrzeczsiędzieje,gdystajesię
znana.Da na mi jest wszel ka wła dza, itd.(Mt28,18).Ponieważwięcchrystus:
Umi ło wał spra wie dli wość, itd. (Ps44,8),dlatego Bóg go wy wy ższył nakróla
demonów,ludziianiołów(flp2,10),namaszczaćbowiem,tojestustanawiać
króla.
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odpowiadatakże(otymPsalmie44,7),nawetlepiej,żeznaczeniejestto:
abyber ło pra wo ści byłober łem kró le stwa twe go, abyś:Umi ło wał spra wie dli -
wość, itd.,prze to, toznaczy,byśtowspanialeczynił, Po ma zał Cię Bóg twój
olej kiem, itd.(Ps44,7-8).Podobnejestto:Czło wiek śmie je się, pła cze, krzą ta
się, dla te go ma umysł i du szę ro zum ną. Boniejestkonieczne,byto,copo-
przedza,byłoprzyczynątego,conastępuje.Jaktam:Dla te go i mą drość Bo ża
po wie dzia ła, itd.(Łk11,49).nawetgdybywyraźniezostałopowiedziane:
Poma zał cię Bóg olej kiem we se la, ponieważ:Umi ło wa łeś spra wie dli wość, itd.
(Ps44,8),niczegowbrewnambynieuczynił.BozwyczajemPismaniekiedy
skutekkładziesięwmiejsceprzyczyny,jaktam:Jam wo łał, gdyś mnie wy słu -
chał Bo że (Ps16,6).

natrzeciewreszciemożemyodpowiedzieć,żedziałaniachrystusaniebyły
przyczynami zasługującymi i przygotowującymi. ŚwiętyTomasz bowiem
naucza(Sum ma The olo gi ca, częśćtrzecia,zagadnienie34,artykuł3),żechry-
stuszostałuświęconyprzezwłasnyczyn.Jakwięcprawdziwiemówimy,że
materiadrewnazostaławytworzonaciepłemidlategostałasięognista,czło-
wiekstałsięskruszony,dlategodanamuzostałałaskausprawiedliwienia:tak
prorokmógłpowiedzieć,żechrystusmiałnajlepszeczynywpierwszejchwili
istnieniaidlategozostałnamaszczonyolejemDuchaŚwiętego.iniejestko-
nieczne,bytenwyraz:dla te go oznaczałprzyczynęsprawczą,albozasługują-
cą,leczwystarczy,jeślibędzieprzyczyną,któraprzygotowujepodmiot,jakby
materialną.

otrzecimzaśświadectwiemiejtak:ŚwiętyTomaszuważa,żewtymPsal-
miemowaowiecznymżyciuzmartwychwstania,nietylkowchrystusie,lecz
iwczłonkach.Gdyżowozmartwychwstaniewszystkich,głowyiczłonków,
orazżyciepełnerozkoszy,byłoowocemmękichrystusa.onjakmówiPaweł:
Wzbu dził nas ra zem i ra zem po sa dził na nie bie, (ef2,6), wtedymianowicie,
gdysamzmartwychpowstałyzasiadłpoprawicyBoga.Jeżeliwięcchrystus
przemawiawtymmiejscuniewewłasnejtylkoosobie,leczwosobieczłon-
ków,niemanictrudnegodozrozumienia.JeśliSzawłowipowiedział:Cze mu
mnie prze śla du jesz (Dz9,4;22,7;26,14), ponieważPawełścigałjegoczłon-
ków,mógłrównieżpowiedziećojcu:[879] Na peł nisz mnie we se lem przy obli -
czu two im (Ps15,11), ponieważnaszachwałajestchwałąchrystusa,niemniej
niżcałanaszazniewagaibóljestchrystusa.

niezarazteżwidzęmianowicie,dlaczegobyśmynieprzyjęliwłaściwie
osamymchrystusie,żepozmartwychwstaniubyłna peł nio ny we se lem przy
ob li czu Boga.Przedtembowiemiciałopozbawionebyłotejrozkoszy,która
zwidzeniaBogaspływanaciało,iduszaniebyłazewsządpełnaradości;lecz
uczuciezmysłowecałeotwartebyłonasmutekitrwogę.PomęcewięcBóg
na peł nił go we se lem przy ob li czu swoim.BochociażprzedtemobliczeBoga
jasnoiwpełniwidział,jednakcałeuczucieipragnienieniewpełniidoskona-
leradowałosię.otymwodparciuostatniegouzasadnieniatrochędorzucimy,
conajbardziejgodnebyłobyuwagi.

czwartenadtouzasadnieniema łatwepojmowanie,bo ipoetanapisał:
Obli cze Pria ma god ne by ło pa no wa nia.
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Wpiątymzaśizajasznagrodąchrystusanazywaludwierny.rzecze:Żądaj
ode mnie, a dam ci po ga ny dzie dzic two two je. (Ps2,8)Stądzarazdodaje:I nazwą
ich lu dem świę tym, od ku pio ny mi od Pa na (iz62,12).JustynzaśMęczennik
(Dia lo gus cum Try pho ne) inaczejczytaitłumaczytenurywek.Powiada:Oto
zbaw ca jest przy to bie, któ ry za pła tę od da je, a dzie ło je go przed nim (iz62,11).
ahieronimwyraźnietłumaczy,żetodlategosięmówi,ponieważ:Zba wi ciel
sam jest sę dzią wszyst kich aby od dał ka żde mu we dług je go uczyn ków, spra -
wie dli wym na gro dy, grzesz ni kom wiecz ne mę czar nie.

oszóstymuzasadnieniunastępnieniczegoinnegoobecnieniemówię,tylko
żechwałachrystusaprzedmękąniebyłazupełna,aleczegokolwiekzpowodu
nasizpowodunaszegozbawieniabrakowałojejdobezwględnegouwielbie-
niaczłowieka,tobezwątpieniachrystuswysłużyłprzezswojąmękę.zaiste
zaśniewszystkiebudowlesąpełne:niektórymbowiembrakścian,innym
niczegoniebrak,tylkodachu.Mywięcdopełniamysięprzyjąwszynietylko
chwałęciała,lecztakżeduszy,ponieważbrakowałochwałyobuczęści;lecz
chrystusowitylkojednej,dlategoprzezjejdołączeniejestspełniony.

[880] naostatnieuzasadnienieŚwiętyTomaszodpowiada(De pas sio nibus
ani mae, artykuł10,nazarzut9),żeprzeciwieństwaistotowoniemogąistnieć
wtymsamym,aleprzypadłościowo.Jakktośpłynącyłodziąniesionyjestprze-
ciwkotemu,doczegołódźpłynie.rzecze:Tak w wy ższej za sa dzie du szy Chry -
stu sa ra dość by ła istot nie, po nie waż przez wła ści we dzia ła nie; ból zaś przy -
pa dło ścio wo, po nie waż przez cier pie nie cia ła. następnieodpowiada,żeradość
taibólniebyłyprzeciwne,ponieważniebyłyotymsamym.

leczodpowiedźtapierwszamożebyćodparta.Ponieważruchymiejscowe,
jeśliczasemwtymsamymsąprzeciwne,nicdziwnego,zwłaszcza,żeprawie
całaichsubstancjaizasadajestuwzględnieniemczegośzewnętrznego.Tak
ojciecisynstanowiąprzeciwneodniesieniaiwtymsamymmogąodnosićsię
doróżnychkresów.leczwformachijakościachbezwzględnychniemożetego
być,byczyistotnie,czyprzypadłościowo,dwaprzeciwieństwabyływtym
samympodmiocie.Walczybowiemznaturąrzeczy,bywodabyłajednocześnie
gorącaizimna,zwłaszczanajbardziej;nawetjeśliktospierasię,iżjednojest
istotnie,drugieubocznie.radośćzaśismuteksąjakościamibezwzględnymi.

leczinastępnąodpowiedźktośbypodważył,ponieważchrystuswidząc
BoskieuzasadnieniawistocieBożej,radowałsięzeswojejśmierci,którąwi-
działzgodnązrozumemiwoląBoga;smuciłsięzaśzniej,ponieważbyła
złemprzeciwnymnaturze.Dlategoprzedmiotmaterialnyradościismutkubył
tensam.nadto,ponieważradośćjestprzeciwnasmutkowi,wystarczy,żeobo-
jeschodząsięwprzedmiociematerialnym.Boformalneuzasadnienieradości
ismutkuzawszesięróżni,czyztejsamejrzeczy,czyzinnejorazinnej,smuci-
mysięiradujemy.niemożemywięczaprzeczyć,jeżeliwwolichrystusabyła
najwyższaradośćinajwyższysmutekzjegośmierci,żedwojewtymsamym
byłojednocześnieprzeciwnych.ateuczuciaduchawzajemniesięwyklucza-
ją,chociażnietasamarzeczjestprzedmiotem.Gdybowiemchcemyusunąć
smutek,nietylkoinnymiuzasadnieniami,lecznawetrzeczamistaramysię
radować.cojestdowodem,iżteuczuciasąprzeciwne.
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zresztązdajesię,żetrudnośćtęmożnarozwiązaćtrzemasposobami.Po
pierwszebowiemktośmożepowie,żewpożądaniuumy- [881] słowym
chrystusa,którewłaściwienazywasięwolą,nieistniałżadenwogólesmutek.
PonieważtaczęśćduszywpełnirozkoszowałasięBogiem(ŚwiętyTomasz:
Sum ma The olo gi ca, częśćtrzecia,zagadnienie46,artykuł8).Wjakisposób
zaśradośćniespływałazwyższejmocynaniższe,bywmęcechrystusadoko-
nałasiętajemnicanaszegozbawienia,takbólnieprzechodziłzmocyniższej
dowyższej.Wwolichrystusaniebyłowięcsmutku,leczbyłwpożądaniu
zmysłowym,którewłaściwiejestpodmiotemsmutku.zdajesię,iżtenpogląd
oznajmiałPan,gdymówił:Smut na jest du sza mo ja (Mt26,38;Mk14,34).
Bowiempożądaniezwierzęce,ponieważjestzwierzęce,niejestumysłowe,
leczzmysłowe.PoglądowitemusprzyjaŚwiętyTomaszSum ma The olo gi ca,
częśćtrzecia,zagadnienie15,artykuł4i6,orazzagadnienie46,artykuł7i8).
BouzasadnieniaSzkotaszerokoodpieraKajetan(doartykułu7,zagadnienia
46).Jeżelitojestprawda,niemajużprzeciwieństwwtymsamympodmio-
cienajbliższym,leczradośćjestwwoli,smutekwpożądaniuzmysłowym.
idlategowłaśnieniesąprzeciwne.ŚwiętyTomasz,(Sum ma The olo gi ca, część
trzecia,zagadnienie28,artykuł6wwykładzieorazzagadnienie46,artykuł8,
na1zarzut).

Tejzaśodpowiedzizarzucasię,żePanmiałwwoliczyn,którymprawdzi-
wieniechciałśmierci; a smu tek jest z te go, co zda rza się nam wbrew wo li, jak
mówiaugustyn.Pierwszezdaniedowodzisię,ponieważKajetangozaprze-
cza.najpierwzeŚwiętegoTomasza,(Sum ma The olo gi ca, zagadnienie18,ar-
tykuł6),gdziemówi:wo la przy ro dzo na i wo la zmy sło wo ści cze go in ne go
chcia ła w Chry stu sie, niż wo la Bo ża. aartykuł5przytaczaaugustyna,Contra
Ma xi mi num, wtesłowa:W tym, co Chry stus mó wi: Nie to co ja chcę, lecz 
to co Ty (Mk14,36) oka zu je, że chciał cze go in ne go, niż Oj ciec. Cze go nie
mógł by, jak tyl ko ludz kim ser cem. iwrzeczysamejztegoświadectwaewan-
geliinietylkostarożytniświęci,leczSzóstySobórzaagatonawywnioskował
dwiewolewchrystusieidwadziałaniadwuwoli.zaiste,ktomówi:Nie ja ko
ja chcę, (Mt26,39)tenotwarciewyrażaaktwoli.

leczKajetanwymknąłbysięmówiąc,żepożądaniezmysłowenazywane
jestniekiedywolą.Żeambrożyoniejwyjaśniatenurywekewangelii,tłuma-
czysamŚwiętyTomasz(Sum ma The olo gi ca, częśćtrzecia,zagadnienie18,
artykuł2).chociażŚwiętyTomaszniemógłodeprzećtrzeciegouzasadnienia,
wpiątymartykule,osiemnastegozagadnienia,trzeciejczęści Sum ma The olo -
gi ca, gdyby przyjął, żewolachrystusa czegoś chce, czego przedtem nie
miała. Bo szczę śli wy jest, jak uczyaugustyn, kto ma, co kol wiek ze chce. 
[882] WpozostałychzpewnościąszczęśliwychKajetannajprawdopodobniej
przeczytakichniechęci,ponieważwtymstaniesązbędne.Skorowięcchry-
stuswedługumysłuiwolibyłdoskonaleszczęśliwy,niewydajesię,żebymiał
tegorodzajuniechęci.

Możemynastępnietoostatnieuzasadnienieodeprzeć,nawetjeżelimówimy
to,cowrzeczysamejjestprawdopodobne,iżwwoliumysłowejchrystusa,
którajestwłaściwiewolą,nietylkobyłsmutek,lecznajwyższyinajwiększy.
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Ponieważbowiemwżertwiezagrzechnajbardziejwymaganajestskrucha
sercaismutekwoli,(mianowicie:Ofia rą dla Bo ga duch skru szo ny [Ps50,19]),
atensmutekduchowyjestlekiemnagrzech,którysiedliskoswojemazwłasz-
czawwoli,stosownezaistebyło,bySynBoga,mającywydaćsięnażertwę
zagrzech,podjąłnietylkozmysłowebóleciałaiduszy,lecztakżestrapienia
duchaismutekwoli,byzawszystkiewinynaszeoważertwanajmilszaBogu
wszelkimizgołasposobamizostałastarta.Tak:Praw dzi wie cho ro by na sze on
no sił i bo le ści na sze on wziął na sie bie (iz53,4).Taknietylko:zra nio ny jest
za nie pra wo ści na sze, lecz:star ty jest za zło ści na sze.Tak:kaźń po ko ju na sze -
go na nim, a si no ścią je go, orazboleścią, je ste śmy uzdro wie ni, (iz53,5).
Tak:Pan chciał go ze trzeć w nie mo cy, (iz53,10), któryzłożyłzagrzechduszę
swoją (rozdział9).

nadtoaugustyntwierdzi, (księgaczternastaDe ci vi ta te Dei), żechrystus
przyjąłtebrakinaszejnatury,którezaisteniesprzeciwiająsiędoskonałości
łaski,leczpo cho dzą z uko cha nia do bra i świę tej mi ło ści. achrystuszaleca
bardziejswąmiłość,gdyrównieżówsmutekBoguzawinynaszewofierze
złożył,którymyzaniejesteśmyBoguwinni.Wyraźnieteżambrożyrzekłdo
cesarzaGracjana:Jak przy jął wo lę mo ją, tak przy jął stra pie nie mo je. Wola
bowiemwłaściwie jestpożądaniemumysłowym.achcieć,właściwie jest
aktemwoli;mówibowiem: Nie ja ko ja chcę, (Mt26,39).Boleściąbowiem
woliwłaściwiejeststrapienieczłowieka,cobowiemznajdujesięwsamym
pożądaniuzmysłowym,toraczejjestbólemzwierzęcianiżczłowieka.Godzi-
łosięzaś,byprzezból[883] właściwie ludzki, rozwiązanebyły ludzkie
grzechy.Takgdypowiedział:Du sza mo ja na peł nio na jest złem (Ps87,4),
pojmował,żewszelkiepożądanieduszynapełnionejestzłem,zarównozmy-
słowe, jak rozumowe.Bo i przyimekmo ja oznacza raczej rozumowe niż
zmysłowe.

Jeżelitojestprawda,jakwydajesię,żejest,nicniestoinaprzeszkodzie,
dlaczegoprzeznadprzyrodzonąmocinajwyższaradośćinajgłębszysmutek
byłybywtymsamympodmiocie.nietylkoponieważwłaściwieniesąprze-
ciwne,boprzeciwieństwomusidotyczyćtegosamego,jakŚwiętyTomaszczę-
stoprzyjmuje,aleponieważto,copozaporządkiemnaturydziejesięprzez
Boga,doprawnaturyodnosićjestgłupie.cudembyło,żetymsamymczło-
wiekiembyłwędrowiecibłogosławiony;cudem,żezchwałyduszynicnie
sączyłosięnaciało;cudem,żezradościmocywyższej,nicniespływałona
niższe;cudem,żepowzburzeniuniższych,wyższeniewzburzałysię,aniod
swegowieczystegodziałanianieodstępowały,aninie traciłyzadania,ani
spokojuirozkoszywnajmniejszejnawetczęścinieosłabiały.Wśródtych
cudówdlaspełnieniatajemnicynaszegoodkupienia,chociażwolarozkoszo-
wałasięwidzianymBogiem,dobrowolniejednakprzyjęłasmutek,jakmogła
największy;mogłazaśobjąćtakwielki,jakimógłzaistniećwnaturzerzeczy;
byboleśćzagrzechyniebyłamniejszaniżmiłość,iprze wy ższa ła wszel ką
wiedzę (ef3,19).

leczjużkiedyśmłodzieńcom,byśmysięwreszcieztegowyplątali,wobec
wspaniałegozgromadzeniateologówpowiedzieliśmy,żejakprzezcałeżycie
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Panchwałęduszyjakbytłoczył,byniespływałanaciało,takprzynajmniejna
krzyżupowstrzymałradość,którazeswejnaturyodjasnejznajomościBoga
pochodzi.Wyznaję,żeradośćzwidzeniaBogakoniecznierodzisięwwoli,
nieinaczejniżświatłozesłońca,ciepłozognia.leczkiedyśsłońcepowścią-
gnęłoswepromienie,atakżeogieńzduszonyzostał,byniegrzał,dlategonic
nikomuniepowinnowydawaćsiędziwne,jeżeliwodkupieniuczłowieka,speł-
nionymprzezboleścijednegoczłowieka,wszelkarozkoszbyłabyzgnębiona,
którazresztązwidzeniaBogapochodzi,jakwykazujerozumprzyrodzony.

inieprzeszkadza,żeBenedykt,Xiitegoimienia,określił,iższczęśliwość
nawidzeniuizażywaniu[884] polega.chrystuszaśbyłszczęśliwywdrodze.
Tobowiempapieżprzekazujeoszczęśliwościdoskonałej;chrystuszaśchociaż
miałistotęszczęśliwości,jednaknieprzypadłości,którestądistotnienawet
wynikają.Godziłosiębowiem,byonprzezmękęsięspełnił.chociażizaży-
waniemożnapojąćbezradości:zażywabowiemczłowiekowocówswego
drzewatakżewtedy,gdyprzezchorobęnieczujeznichżadnejprzyjemności.
Takchrystusnietylkowidział,leczrównieżzażywał,chociażopusz czo ny
przez Boga i zupełnie pozbawiony wszelkiej pociechy, nie radował się.
(Czemuś mnie opuścił? [Mt27,46;Mk15,34]).

Dlategojakpozostalimęczennicywpatrzyłsięwprzyszłąradość,bypodjął
krzyż, wzgar dziw szy sro mo tą (hbr12,2).Gdzieprzedziwnymizgołasposo-
bamiimiłośćswojądonaszaleciłiwzór.zpewnością,czypierwszym,czy
drugim,czytrzecimsposobemrozwiążeszzagadnienie,dokonaszcudu;lecz
tenostatnijesttymgodniejszyuznania,imwiększewnaszapalapłomyki
zarównopokuty,jakmiłościiwdzięczności.

leczniechjużkoniecbędzietemuzagadnieniu.Widaćbowiem,żeTeo-
logiawsprawiejałowejiwyposzczonejniemałąinikłąobfitośćdostarczyła.
Pozostajedoomówienia trzeci rodzajzagadnienia,którezależyodnatury
iwiary,oczymwnastępnymrozdzialebędziemyrozprawiali.

RozdziałXV,

wktórympodanejestwwątpliwośćtozagadnienie,
którenietylkojestprzyrodzone,lecztakżenależydowiary.

Ponieważpowiedzianezostałootymrodzajuuzasadnień,któredotycząwy-
jaśnieniapodstawwiaryipotwierdzeniawnioskówteologicznych,trzeba

kolejnorozprawiaćotych,któredotycządowodurzeczytakżeprzyrodzonych.
zagadnieniaprzyrodzonesądwojakie.niektórebowiemtylkoprzyrodzonymi
uzasadnieniamimogąbyćudowodnione;innetakżepowagąwiarysąpotwier-
dzane.Wnaturzezaśniemażadnejróżnicymiędzytymidwomarodzajami.
Uzasadnieniaobuzagadnieńtrzebaczerpaćztychsamychźródeł,toznaczy
znauk ludzkich.Wszystkie teuzasadnieniazawartesąwtrzechostatnich
źródłach.Tymsięróżnią,żezagadnieniapóźniejsze,ponieważsąwiary,mają
szerszyzakresizkażdegoźródła[885] mogąbyćpotwierdzone.
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Tegorodzajujesttozagadnienie,którewtymrozdzialepragnęroztrząsać:
czyduchczłowiekajestnieśmiertelny,jakwydałosięPitagorasowi,Sokrate-
sowi,Platonowi,Teofrastowi,Temistiuszowi,Senece,cyceronowiilepszym
filozofom,czyraczejśmiertelny,cowidzę,iżpodobałosięlukrecjuszowi,
Galenowi,Pliniuszowi,aleksandrowi.ikarcicieleniepowinnimnieganić,
żeprzystępujędorzeczy,którajaknajstaranniejprzezwieluzostaławyjaśnio-
na.Wśródktórychwiadomo,żejestŚwiętyTomasz,któregoobfitośćobu-
stronnychuzasadnieńjesttakwielka,iżwydajesię,żenicniemożnadodać.
leczponieważnieprzytoczyłniemalżadnychuzasadnieńwiary,ahenryk
iSzkottwierdzą,żezasadyprzyrodzonetylkoprawdopodobnieprzekonują,
aniedowodząkoniecznie;przynajmniejjakmisięwydaje,niczegonierobię
lekkomyślnie,jeślirozprawiamotymzagadnieniu,któretakliczneiwspa-
niałeumysłyroztrząsały.niebędębowiemwykonywałrzeczyjużwykona-
nej,leczjeślimnieduchniemyli,całkiempożyteczną,bymniepowiedział
konieczną,zwłaszczażenawetnaszKajetan,bardzoniepodobnydosiebie,
napisał,iżwprawdziewierzy,żeduszarozumnajestniezniszczalna,ajednak
niewie.WtejsprawieczęściowozgadzasięzhenrykiemiSzkotem,których
on sam niegdyś dziwnymi sposobami obalił. częściowo, mówię, ponie-
ważzaprzeczyłzaistenieżeinni,leczżeonsamwie.(In ca put 9 Epi sto lae
ad Ro ma nos. odwrotnie pisał na pierwszą część oraz na trzecią księgę
De ani ma).

Żebywięctenspór,jaktylkobyćmoże,rzetelniezostałzawiązany,najpierw
będziemyuzasadniać,żetozagadnieniewżadensposóbnienależydowiary,
następnie,żerozumemprzyrodzonymniemożebyćwykazane.

(Pierw sze uza sad nie nie). Uczydalejaugustyn,itonieraz,leczczęściej,
(De Bap ti smo pa rvu lo rum, księga trzecia, rozdział 10; i pierwsza księga
Retrac ta tio nes, rozdział1;orazdziesiątaksięgaSu per Ge ne sim, rozdział1,3
i4),żeniejestzagadnieniemwiary,czyduszerozumnesązprzenośnika,czy
raczejwosobnikachstwarzanesąznicościpojedynczo.agdybyduszaczło-
wiekapleniłasięzprzenośnikamocąnasienia,bezwątpienia,jakmogłabyć
zrodzona,takrównieżzniszczalna.

(Dru gie uza sad nie nie). następnieSaduceuszeuważali,żeduchczłowieka
jestśmiertelny,ajednakniebyliuważanizabłędnowierców;anawetwierny
ludczciłichjakoreligijnych.

(Trze cie uza sad nie nie). PrócztegosączteryświadectwaPisma,którymijak
najbardziejmożnanauczaćonieśmiertelnościducha.Jednojestto:Pó ki... nie
wró ci się proch do zie mi swej, a duch wró ci się do Bo ga, któ ry go dał, (Koh
12,6-7).Drugie:Bóg [886] stwo rzył czło wie ka nie śmier tel nym i uczy nił go na
wy obra że nie po do bień stwa swe go, (Mdr2,23).Trzecie:Nie bój cie się tych,
któ rzy za bi ja ją cia ło, a du szy za bić nie mo gą, (Mt10,28).czwarte,którym
Panposługujesięwewangelii:Jam jest Bóg Abra ha mów i Bóg Iza aków i Bóg
Ja ku bów. Nie jest ci Bóg umar łych, ale ży wych (Mt22,32).Bocoaugustyn
twierdzi,(In li brum Nu me ro rum, zagadnienie33),zprawaMojżeszowegojest
wyraźniejsze,tominawetprawdopodobneniezwykłosięzdawać,byśmy
duszeodzagładyuwolnili.
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zczterechzaśtych,którewszędzieprzezteologówsąprzytaczane,pierw-
szemożnaodeprzeć,żecoaugustynuczy,(Su per Ge ne sim, księgadziesiąta
rozdział9),słabejestwobectych,którzywierzą,iżduszerodząsięprzez
płodzenie.Słabeprzetojestwobectych,którzypowiedzieliby,żeginąone
zciałami.ajaknapisanejest,rzecze:Pó ki... duch nie wró ci się do Bo ga, który
go dał, (Koh12,6-7),takrównieżczytamy:Tchnie nie idą ce, a nie wra ca ją ce
się, (Ps77,39).

Drugiemożeteżktośodeprzemówiąc,żeniematammowyoduszy,lecz
oczłowieku,któregoBógzłaskiodpoczątkuuczyniłnieśmiertelnym.Stądzaraz
dodano:A przez nie na wiść dia bła we szła śmierć na okrąg zie mi, (Mdr2,24).

Trzeciezaśmożnawyjaśnićoduchowej,tojestowiecznejśmierciduszy,
októrejmaszto:Zę by lwie, zę by ich, za bi ja ją ce du sze ludz kie, (Syr21,3).To
przekonuje,bozarazdodano:Bój cie się te go, któ ry gdy za bi je, ma moc wtrą -
cić do pie kła, (Łk12,5). DlategoŚwiętyTomaszaniwpierwszejczęściSum -
ma The olo gi ca, aniwSum ma con tra Gen tes, aniwzagadnieniu:De ani ma,
niezechciałposłużyćsiętymświadectwem.

czwartebowiemmówiozmartwychwstaniu,nieonieśmiertelności.Tak
bowiemmówiPan:A o po wsta niu umar łych nie czy ta li ście, itd.(Mt22,31).
niczaśniewzbrania,byduszaginęłarazemzciałem,apotemrazemzciałem
wstawała.niejestwięcpostanowieniemwiary,żeduszesąnieśmiertelne.

(Czwar te uza sad nie nie). Żezaśnaturalnymuzasadnieniemnieśmiertelność
duszyniemożebyćwykazana,tojestpierwszymprzypuszczeniem,skoroam-
broży(De bo no mor tis, rozdział9),orazaugustyn(drugaksięgaSo li lo qu io rum
iksięgaDe im mor ta li ta te ani mae), abytoudowodnićwszystkiemięśnienapię-
li,inicwogóleniezdziałali.nieprześcigniemyzaśambrożegoiaugustyna.

(Pią te uza sad nie nie). nadtochociażSzkot(księgaczwarta,dystynkcja43,
zagadnienie2),Jandun(księgatrzeciaDe ani ma, zagadnienie5i29),Kajetan
(In Epi sto lae ad Ro ma nos ca put 9), badalirozumowaniaŚwiętegoTomasza,
mężamianowicieobdarzonegowielkimumysłemiwielką[887] znajomością
filozofii,orzeklijednak,iżrzeczniejestdowiedziona,leczwierzona.niejest
zaśprawdopodobne,byrozumowaniate,jeślibyłybyoczywisteijasne,nie
przyniosłyżadnegoświatłaoczywistościoczomostrymibystrym.

(Szó ste uza sad nie nie). Prócztegoarystotelesniezawszetosamowtejspra-
wie,leczrazto,raztamtopisał;niejestwięcprawdopodobne,żeonwtakiej
niestałościmiałnieśmiertelnośćduszyzapewnąiudowodnioną.Boiżonie-
śmiertelnościduszyrozumnejczasemmyślał,bymominąłinneźródła,które
iŚwiętyTomasz (drugaksięgaCon tra Gen tes, rozdział79) iferrariensis
(Com men ta rii) przytaczają,toźródłowyraźnejestigotowe,któreznajdujesię
wdrugiejksiędzeDe ge ne ra tio ne ani ma rum, rozdział3,gdziearystoteles
otwarcieuczy,żeduchczłowiekaniejestwmocynasienia,jakpozostałedusze,
leczprzychodzizzewnątrz.ajeżeliniejestwyprowadzanyzmożnościmaterii,
aniwydawanymocąnasieniazczłowiekarodzącego,zpewnościąjestsamo-
istnyiodmateriiniezależy.

ŻejednakodtegopogląduKajetanniekiedyodstępował,nawielesposobów
przekonuje(wtrzeciejksiędzeDe ani ma), itomnieprzezteuzasadnienia
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stajesięprawdopodobne.Popierwsze,żejeśliarystotelesutrzymaswojezasa-
dy,niemożeuniknąćnieskończonościdusz,chybaiżpopadniewbłądawer-
roesa,albowbredniePitagorasa.Podrugieponieważwpierwszejksiędze
Ca eli twierdzi,żecokolwiek jestniezniszczalne, tobyło takżewieczyste.
Potrzecie,ponieważwpierwszejksiędzeEthi co rum ganiSolona,gdyżtwier-
dził,żepoprawdziwejśmierciistniejeszczęśliwośćczłowieka.Stądopłakuje
krótkieszczęścieczłowiekaidomagasięzasobóworazbogactwjakowsparć
szczęścia.inieznajdziesztamanisłowaoduchuczłowiekapośmierci.nie
douwierzeniazaśjest,byon,jeśliuważałżeduszajestnieśmiertelna,czegoś
nawetkrótkoniewspomniałosposobie,jakimmyślałabypoodłączeniu,ani
ojejszczęśliwości.PoczwartezwprowadzeniaksięgiDe ani ma, gdzierzucił
tępodwalinę,jeślipojmowaniejestwyobraźnią,alboniebezwyobraźni,nie
zdarzasię,byduszasięodłączała;wtrzeciejzaśksiędzeumieściłprzesłankę,
żepojmowanianiemabezwyobraźni,stądiwniosekitd.Popiąte,ponieważ
nietylkoGrzegorzznysy,któregoprzytaczaŚwiętyTomasz,lecztakżeJustyn
Męczennik (w księdze: Ad mo ni to rium gen tium) i Teodoret (księga piąta
De cu ra tio ne Gra eca rum af fec tio num) zgadzająsię,żearystotelesprzeczył
nieśmiertelnościduchów.Ktozaśuwierzy,iżtakwielcyitacy[888] mężo-
wiepowiedzielifałszyweświadectwo?chybażeteżaleksanderzafrodizjas,
wybitny obok innychPerypatetyk, błędnie równieżmistrzowi swemu ten
poglądprzypisał.

(Siód me uza sad nie nie). Prócztegonieśmiertelnośćduchówtakbardzozłą-
czonaipowiązanajestzopatrznościąBogawobecludzi,żektotamtejzaprze-
czy,tentakżeitejsięwyprze;aktonaniąsięzgodzi,trzebabyitędopuścił,
jakpowiedzieliśmywyżej.TymczasemBożaopatrznośćwobecsprawludz-
kichniemożebyćoczywistaludzkimirozumowaniami,leczdowodnieprzyj-
mowana jest z Boskich tylko wyroczni. Poświadcza to Prorok mówiąc:
My śla łem, abym to zro zu miał; pra ca jest to dla mnie, aż wnij dę do świą ty ni
Bo żej i zro zu miem ich ko niec, (Ps72,16-17).aznowu:Pan zna my śli czło -
wiecze, że są mar ne. Bło go sła wio ny czło wiek, któ re go ty, Pa nie, wy ćwi czysz 
i na uczysz go za ko nu swe go, (Ps93,11).

(Ósme uza sad nie nie). Pozatymdozbadanianieśmiertelnościduszytadroga
jestnajprostsza,naktórąwstąpiłarystoteles,mianowiciewłasnedziałanie
ducha.Jakbowiemrzeczmasiędodziałania,takmasiędoistnienia.codzien-
nymzaśdoświadczeniemudowodniłon,żeduszanaszaniepojmujeniczego
bezwyobrażenia;zależywięcodciałanietylko,byotrzymałaobrazyrzeczy
zrozumiałych,leczbynimitakżeposługiwałasięisamerzeczypojmowała.
odpowiadają,żewłaściwedziałanieduchazależyodciałaniejakodpodmio-
tu,leczjakodprzedmiotu.lecztęodpowiedźodpierasię.Bojeśli,jakuczy
światłorozumuibadanierzeczy,żadnenaszepojmowanieniejestbezciała,
nictoniedaje,czywtensposóbistnieje,skorozobustronjaknajbardziej
prawdopodobniewnioskujesię,żedusza,gdybybyłapozaciałem,odrętwiała
nasposóbszczurów,byłabypozbawionawszelkiegodziałania.Doświadczamy
bowiem,żeobrazyumysłoweiwistnieniuiwdziałaniuzależąodwyobraże-
nia.Stądbowiemarystoteleswahałsięiniczegoniedowiódł,ajeślidowiódł,
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totylko,żeduszeginązciałami,bymianowiciepozaciałaminietrwałyczcze
ibezczynne.

(Dzie wią te uza sad nie nie). Potwierdzazaśtojaknajmocniej,żejeśliduch
istniałbyprzezsiebie,anadtobyłnieśmiertelny,niepotrzebowałbyciałado
istnienia, jakinneformy, lecztylkododziałania.Koniecznebowiemjest,
byonobrazyumysłoweciał,przezzmysłyciaławypraszał.[889] inaczej
umysł,przezsiebieistniejącywnaturze,adlategowolnyodciężaruciałainie-
doskonałościmaterii,wżadensposóbniełączyłbysięzciałem,jeżelizesie-
bie miałby obrazy wrodzone, którymi bez pomocy ciała by pojmował.
Widzimyzaś,żeobrazyzciaławzięte,odciałateżwdziałaniuzależą.Dlate-
goteżkoniecznejest,bypojmującywidziałwyobrażenia.awięcduszaod-
dzielonanieprzezniepojmuje.niemazaśdodanychinnychobrazów.Dlatego
odłączonaodciałasnemibezczynnościązdrętwieje,cojestniedorzeczne.

(Dzie sią te uza sad nie nie). PonadtoSzóstySobórnadrugiejczynnościprze-
kazuje,żeduszaczłowiekaniejestnieśmiertelnaznatury,leczprzezłaskęwy-
braniającąodśmierci.aznowupowiada:du sze nie ma ją na tu ry wła ści wie
nie śmier tel nej, lecz do stą pi ły te go przez ła skę. Żadnawięcnaturalnazasadanie
możewykazaćnieśmiertelnościduszy,jakożejestzeswejnaturyśmiertelna.

(Je de na ste uza sad nie nie). Dodajdwadzieściaijednouzasadnień,którymi
działałŚwiętyTomasz(Qu aestio nes de ani ma, artykuł14),zapewnebydusza
wydałasięzniszczalna.Jeżelijatujepowtórzę,będęuciążliwy.Boniewidzę
dlaczegomógłbymdotychinnedodać,chyba,żechciałbymbyćjaknajbar-
dziejpodobnydoJandunaiinnychpisarzytejmąki,którzybyprzytoczyć
uzasadnienia,którymizdajesię,żemożnaudowodnićśmiertelnośćducha,
przedkładająto,czymprzekonują,żeonniejestistotowoformąiaktemciała.
Uzasadnieniate przytoczyłKajetan(wtrzeciejksiędzeDe ani ma),zrobiłby
możeowielemądrzej,gdybynimiwzgardził.

(Dwu na ste uza sad nie nie). Dodajteż,żeSzkotnauzasadnienia,któredowo-
dzą,iżduszajestnieśmiertelna,bystroodpowiada(księgaczwarta,dystynk-
cja43,zagadnienie2).Jeżeliwięcrozumowaniawynalezioneprzezprzodków
niedowodzą,innychzaśnowychwymyślaćniejestwnaszejmocy,wyznaj-
my,żezżadnegopewnegouzasadnienianaturyniejestoczywiste,iżdusza
żyjenieśmiertelnie.

Tomogłemjaknajkrócejprzytoczyć,czymposłużylibysięci,którzynadal
osłabialibynieśmiertelnośćduchów,jakiejjednakjaknajmocniejuczywiara
katolickaipewnerozumowanienatury.Ukażątonastępnewnioskiirozumo-
wania.

Pierwszywniosek:Żeduchczłowiekajestśmiertelny,jawniesprzeciwia
sięwierzekatolickiej.

Zstą pię do sy na me go w ża ło ści do ot chła ni (rdz37,35).Pro wa dzą w
[890] szczę ściu dni swo je, i w mgnie niu oka do pie kła zstę pu ją (hi21,13).
równieżKsięgaMądrościwrozdziałach2,3,4 i5,otwarcieprzekazuje,
żeduszenieginązciałami.A duch wró ci się do Bo ga, któ ry go dał (Koh12,7).
A tak świę ta i zba wien na, itd.(2Mch12,46).Nie bój cie się tych, któ rzy zabijają
cia ło, a du szy za bić nie mo gą; ale ra czej bój cie się te go, któ ry i du szę i cia ło
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mo że za tra cić do pie kła (Mt10,28).Kto nie na wi dzi du szy swo jej na tym świe -
cie, ku ży wo to wi wiecz ne mu za cho wa ją (J12,25).Dla mnie bo wiem ży ciem
jest Chry stus, a śmierć jest mi zy skiem. ... Z obu bo wiem stron ści śnio ny jestem.
Pra gnę roz wią za ny być i być z Chry stu sem ... (flp1,21.23).WPierwszym
liściedoKoryntianapostoł zanajbardziejniedorzeczneuznaje:A wte dy 
też i ci, któ rzy za snę li w Chry stu sie, po gi nę li. Je śli tyl ko w tym ży ciu ma my 
w Chry stu sie na dzie ję, nędz niej si je ste śmy, niż wszy scy lu dzie (1Kor15,18-19).
apotemprzytaczająctęwypowiedźniemądrych:Jedz my i pij my, bo ju tro
pomrze my, zarazdodaje:Nie błądź cie, psu ją (1Kor15,32-33) itd.Do pó ki jeste -
śmy w cie le, prze by wa my na ob czyź nie... Ale ma my tę od wa gę i tę do brą wolę,
że by ra czej wy pro wa dzić się z cia ła, a za miesz kać przy Pa nu (2Kor5,6-8).
aniecowcześniej:Wie my, że kie dy przy by tek te go ziem skie go do mu na sze go,
itd.(2Kor5,1).

(JustynwrozmowiezTryfonemprzytaczato,żeWieszczbiarkawywołała
duchaSamuela[1Krl28,7-19].Wzagadnieniachzaśpogan,zagadnienie75,
przytaczaowo:Pie kło z głę bi ru szy ło się na spo tka nie przyj ścia twe go [iz14,9],
coniewątpliwieonabuchodonozorzepowiedziano.awzagadnieniu76tamto:
Dziś ze mną bę dziesz w ra ju [Łk23,43]).

leczzeświadectwPisma,któreŚwiętyTomaszpowiedział,żesąnieskoń-
czone,wystarczającowielewzbudziliśmy.chociażlękamsię,byktośsłusznie
izasłużenieniezganiłnas,iżwniewątpliwejsprawieużyliśmyniekoniecz-
nychświadków.zwłaszcza,żeci,którzyprzecząnieśmiertelnościduszy,nie
wierząanichrystusowi,aniewangelii,wiaręzaśKościołaiświętychmają
zanic.Takwydajesię,żezbędnejestczerpanieuzasadnieńztychźródeł,które
zawierająpowagęwiary.

iwniosektenniejestwłaściwieteologiczny,byuzasadnieniamiTeologii
byłpotwierdzony.rozumowaniejakimTeologiawnioskujeipracuje,madwie
głównepodwaliny:Bógjestpoczątkiemikresemczłowieka,anawetobroń-
cą, jest także życiem wiecznym duchów, w którym Bóg jest: Od daw cą 
tym, któ rzy go szu ka ją (hbr11,6).Jeżeliwiernyniemategocałkiemwbitego
iwduchujakbywyrytego,niepowiem,żedośrodkówiceluszczęśliwości
swojej,lecznawet:Do Bo ga przy stą pić (hbr11,6)niemoże,byuniegośrod-
kówiceluszukać.Skorowięcpierwszekażdejnaukipodsta- [891] wyza-
kładane są jako najbardziej znane pewniki, nie potrzeba było nawet tych
świadectwprzytaczać,któreprzypomnieliśmyzPismaŚwiętego.chyba,że
sąjacyśtakbardzostaranni,którzyżyczylibysobienawet,byPawełwyraź-
niejmówiłoniezniszczalnościduchów.Tojesttaksamo,jakbyjakiśfilozof
byłtakwybitniegłupi,żewksięgachfilozofów,azwłaszczaarystotelesa,
chciałbyczęstoiwyraźniepowtarzanabyłaowazasada:Coś jest, al bo nie
jest. aleotympierwszymtwierdzeniu,ponieważjestnaoczne,powiedzieli-
śmydość.

Drugiezdanie.Duchjestnieśmiertelnyznatury,aniezdarudarmodanego.
Bylidalejjacyśarabowie,którzymówili,żeduchznaturyjestśmiertelny,

leczwdniuostatecznymzciałemmabyćnieśmiertelniewskrzeszony.Podob-
nymbłędemwiedzionymógłbyktośpowiedzieć,żeduchzciałemwprawdzie
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zginie,jeślipozostawionybędzieswejnaturze,leczmocąBożejpotęgidzieje
się, iż zachowany jestwieczny, alboponagrody, albonakary.Ktoby to
twierdził,tenPismałatwonaswojemyśleniebyprzekręcał.onebowiemnie
twierdzą,żeduchjestznaturyswejnieśmiertelny,leczmówiątylko,iżontrwa
pośmierci.Jakwiaradowodzi,żeciałopozmartwychwstaniubędziemiało
życiewieczne,niebędzietojednakwnaturzeciała,leczwBożejpotędze.Tym
zdaniemwydająsiępobrzmiewaćwyżejprzytoczonesłowaSzóstegoSoboru.
augustynzaś(Su per Ge ne si ad lit te ram, księgadziesiąta,rozdział23)skłania
sięraczejdotegopoglądu,któryuczy,żeduszerodząsięzrodziców.Jeżelito
zdaniejestprawdziwe,duchniejestzeswejnaturynieśmiertelny.

Tozwykłempotępiać,wprawdzieniejakoheretyckie,leczjakobłędne:
zawszebowiemwolałemstaćzjednejstronyliniiniżprzekraczaćją,iraczej
byćoskarżanyogłupiąnieświadomość,niżolekkomyślnąpychę.leczjeśli
staranniejsprawęrozważysz,niebędzieszwątpił,żenatymbłędzietrzeba
wypalićznakherezji,gdydoniesionyzostaniedoStolicyapostolskiej.

Popierwsze,(augustyn,księgatrzynastaDe Tri ni ta te, rozdział9),ponie-
waż jasne jest, że jacyś filozofowiepodprzewodemnaturalnego rozumu,
tropiliiznaleźlinieśmiertelnośćduchów.Życiewieczneduchówniejestwięc
nadprzyrodzone,aniudzieloneimdaremdarmodanym.Bo któ ryż czło wiek
bę dzie mógł znać wo lę Bo żą? Al bo kto bę dzie mógł [892] się do my ślać, 
cze go chce Bóg? ... je śli on nie da mą dro ści i nie spu ści du cha swe go świę -
tego z wy so ko ści? (Mdr9,13.17).

następnienaSoborzelaterańskimzaleonaX,sesja8,określono,żehere-
tyckiejestmówić,iżzpodstawfilozofiiwynika,żeduszajestśmiertelna.
ajednakgdybyduszabyłanaturalniezniszczalna,byłaby jakaśnaturalna
przyczynategozniszczenia.Powiada:Ta kże sko ro ja cyś ośmie li li się mó wić 
o na tu rze du szy ro zum nej, że jest śmier tel na, a ja cyś lek ko myśl nie fi lo zo fu ją -
cy twier dzą, że przy naj mniej we dług Fi lo zo fii to jest praw dą, po tę pia my wszyst -
kich twier dzą cych, że du sza ro zum na jest śmier tel na. Sko ro ona nie tyl ko przez
sie bie i istot nie jest for mą ludz kie go cia ła, lecz ta kże jest nie śmier tel na. Dotąd
Sobór.

Prócztegonietylkoteologowie,lecztakżewszyscywierni,takodprzodków
przyjęliśmynieśmiertelnośćdusz,żewierzymy,iżniecudem,leczznaturysą
niezniszczalne.Ta zaś zgodaKościołapowinnanambyćnajpewniejszym
dowodemkatolickiegodogmatu.Żezaśtosamowtejsprawiemyśląteologo-
wieiwszyscywierniwidaćchoćbyztego,iżzarazwzdrygająsięnakażdego
twierdzącego,żeduchysąśmiertelne.Tąsamąbowiemwiarąmająwpisane
wducha,iżaniołowieiduszeludziznaturyswej,jaksąumysłowe,takinie-
śmiertelne.

Dodaj,żepowiekuaugustynaniktzwiernychniepodawałwwątpliwość,
żeduszeludzkiestwarzanesąznicości,ipojedynczowlewanewpojedyncze
ciała,bymużyłsłowaSoborulaterańskiego.ajeżeliduszerozumnenierodzą
sięmocąnatury,aniniesąwywodzonezmożnościmaterii,leczprzychodzą
zzewnątrz,mianowicieistniejązesiebie:dlategonieginązciałem.owego
zaśświadectwa: Duch wró ci się do Bo ga, któ ry go dał (Koh12,7),nawetsam
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augustynnierozwiązuje.Jeżelibowiemzzewnątrzprzychodziduchczłowie-
ka,wynikaztego,żeniejestrozkrzewianyżadnąmocąnaturalnegodziałacza.
Dlategojeżeliznaturyjestniezrodzony,znaturyteżjestniezniszczalny.Bo
naturalneprzyczynyniczegoniepsują,jaktylkoto,coonezrodzićmogą.

cobowiemtłumaczyaugustyn,żeBógpierwszemuczłowiekowidałducha,
gdy:Tchnął w ob li cze je go dech ży wo ta (rdz2,7),wnimzaś,którybyłgłową
pozostałychludzidałduchainnym,to[893] wpokojutakwielkiegomęża
niechbędziepowiedziane,wżadnejczęściniełamiesiłyuzasadnienia.Skoro
bowiemMojżesznapoczątkuKsięgirodzajuwyrażawłaściwąmocinaturę
rzeczyprzyrodzonych,cooznajmionezostałowpierwszymczłowieku,topoj-
mujesiętakżeopozostałych.nadtoPismo,bywykazaćżepozostałeistoty
żywemogąbyćwydanesiłaminatury,rzecze:Niech zro dzi zie mia zie le zie lo -
ne, itd.(rdz11,11).iznowu:Niech wy wio dą wo dy płaz du szy ży ją cej, itd.(rdz
1,20).iponownie:Niech zro dzi zie mia ... by dło i płaz, itd.(rdz1,24).(Kajetan
brzydkotuupadł,niepojmującznaczeniaPisma).nikomumianowicienie
możebyćwątpliwe,żepierwszeosobnikiwielorybów,bydła,węży,lwówzostały
ukształtowaneistworzoneprzezBogabezpośredniejprzyczynypomocnej.
Dlategobowiemdodano:I stwo rzył Bóg wie lo ry by wiel kie i wszel ką du szę
żyją cą i ru sza ją cą się, któ rą wy wio dły wo dy we dług ro dza ju ich (rdz1,21).
atakże:I uczy nił Bóg zwie rzę ta ziem ne, we dług ro dza jów ich, itd.(rdz1,25).

aPismochciałooznajmić,żetakwtedyprzezBogateistotyżywezostały
wydane,byśmyjednakwiedzieli,żeichrodzenieleżywmocyżywiołóworaz
ciał,którezżywiołówzostałyzłożone.Gdybowiemprzyszłodoczłowieka,
byjegoutworzenianieuważanozapodobne,ocielepowiada:Utworzył tedy Pan
Bóg czło wie ka z mu łu zie mi; oduchuzaś:Tchnął w ob li cze je go dech ży wo ta
(rdz2,7).Torozróżnienieodmiennegostworzenia,takdokładniezastosowane
przezMojżesza,jasnowskazuje,żewmożnościmateriisąduszepozostałych
istotżywych,anieduchczłowieka,przezktórego:Stał się du szą ży ją cą (rdz
2,7),leczonstwarzanyjestiwlewanyprzezBoga,którysamjeststwórcą
itchnącym.

nadto,żektomówi: Wró ci się do Bo ga, któ ry go dał (Koh12,7),tenjasno
uczy,iżduchnieginie,lecztrwa.Wyjaśniatobowiem,copowiedziałnieco
wyżej:Pój dzie czło wiek do do mu wiecz no ści swej (Koh12,5).zresztąjakim
sposobemidziedoBoga,jeżelirozkładasięjak de li kat ne po wie trze (Mdr2,3),
izanikajakcieńidym?ajaknaturęciaławyraża,gdypowiada:I wró ci się
proch do zie mi swej, z któ rej był, taknaturęduchaukazujemówiąc:A duch
wró ci się do Bo ga, itd. (Koh12,7).acoaugustynprzytacza:Tchnie niem
idącym, a nie wra ca ją cym się (Ps77,39), jestodnas.BoPismoniemówi:
Tchnie niem przy cho dzą cym, a nie wra ca ją cym się, lecz:Tchnie niem idą cym,
mianowiciezciała, a nie wra ca ją cym się, itd.

[894] Prócztego:cigłupi,którychbłądprzytoczonyjestwMdr2,1-20
uważaliduchazaśmiertelnegoznatury.niemówilibowiemocudzie,lecz
onaturze.aMędrzecnietylkootwarcieznimiwalczy,lecztakżeganijako
niemądrychibezmyślnych(Mdr2,21-25).Myśliwięc,żeduchysąznatury
nieśmiertelne.
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Trzeciezdanie:Błędnejest,bymniepowiedziałheretyckie,uczyć,żenie-
śmiertelnośćduszyniemożebyćudowodnionaprzyrodzonymrozumem.

Jeślibowiemmaniezniszczalnąnaturę,będziejakieśrozumowaniedowo-
dzącetegoa prio ri (zgóry), alboa po ste rio ri (znastępstw). Żadnebowiem
zdanieznaturyrzeczyipowiązaniapojęćprzezsięikoniecznenieistnieje,by
albozeskutku,albozwłaściwości,albozokreślenia,albozprzyczynypod-
miotu,niemogłobyćkoniecznieudowodnione.leczpowiesz:Kwadraturakoła
jestzaistedoudowodnienia,leczdowóddotądniezostałwynaleziony.Takprze-
toSzkotiJandunmyślą,żezaistenieśmiertelnośćduszyudowodnićmożna,ale
jednakjeszczeniezostałaudowodniona.(Ktomówi,żeniemarozumowańani
dowodzących,anikoniecznych,tenzdajesiętenwniosekodrzucać).

czwartezdanie:niebezpieczneilekkomyślnejest,bymczegoświęcejnie
dodał,twierdzić,żeżadendotądwynalezionydowód,niewykazujeprawdzi-
wienieśmiertelnościduszy.

Bouzasadnienie,którebierzesięzdziałaniawłasnego,alboteżzmocy,
któranaturalnieikonieczniepostępujezanaturąrzeczy,prawdziwieokazuje,
jakajestnaturaisubstancjatejrzeczy.Teologowiezaś,zarównozwłasnego
działania,jakzwłasnejmocy,pojmowaniamianowicieiumysłu,dowodząnie-
zniszczalnościducha.Tesylogizmywięcsąprawdziwymidowodami.Ktoś
możepowie:„nieprzeczę,żesądowodami,leczprzeczę,iżdowodamisąnam,
którymteuzasadnienianiesąpewneijasne,chociażsamezsiebienadająsię,
by zrodziły pewność i oczywistość.”o zuchwała lekkomyślności!Mierz
innychzeswegoumysłu,iztwoichoceniajoczyinnych!Twierdźzaiste,że
miódznaturyswejjestsłodki,leczdlanikogoniebyłsłodki,ponieważnie
byłdlaciebie!niktniemożewidziećtego,czegotyniewidzisz!Wszystkim
jestciemne,cotobieniejasne!

ŚwiętyTomaszrzecze:z prze sła nek wy raź nie mo żna wy ka zać, że du sza ludz -
ka nie psu je się z cia łem; wnioskujezaśtymisłowami(Con tra Gen tes, księga
druga,rozdział79):Ja sne więc, że umysł ludz ki [895] jest nie znisz czal ny, on
jest sub stan cją poj mu ją cą. również(Sum ma The olo gi ca, częśćpierwsza,za-
gadnienie75,artykuł2i6):Trze ba więc po wie dzieć, że du sza umy sło wa jest
bez cie le sna, sa mo ist na, nie znisz czal na. Szkotmówinaodwrót:ro zu mowa nia
nie są otwar te i ko niecz ne. złotoustytwierdzi(homiliaczwartaDe pro vi den -
tia), żektórzyfilozofowiewątpiąwnieśmiertelnośćduszy,ciwąt pią, czy w po -
łu dnie jest dzień. czyuwierzymy,żemężowiejaknajbardziejświęciiskromni
zmyślilioczywistość,którejniemieli?augustynzaś,(księgatrzynastaDe Tri -
ni ta te, rozdział9),twierdzi,żejacyśfilozofowieznaleźliprzyrodzonymrozu-
memnieśmiertelnośćduszy,chociaż,powiada,niewieluznalazłoiztrudem.
(Dziwnejest,żeSzkotprzytoczyłtenurywekaugustyna,byswójpoglądpo-
twierdzić.augustynmówi,żezmartwychwstanieutrzymujemynierozumem,
leczpowagą.aonieśmiertelnościduszymówiodwrotnie.Bowpierwszejksię-
dzeDe ci vi ta te Dei, rozdział22,pisze,iżPlaton,gdywmyśliujrzałnieśmier-
telnośćduszy,uznał,żenależyzakazać,byktośsobieśmierciniezadał.)

PrócztegoBógnieustajewrzeczachkoniecznychdożycia,zgodniezistotą
naturydobrzeitrwaleustanowioną.aczłowiekztrudemmożeżycieprowadzić
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prawidłowoisłusznie,jeśliniewie,żeBógistniejeaduchysąnieśmiertelne;po-
wiadamz tru dem, albozapewnewżadensposób.cibowiem,którzyżylibezBoga,
albouważali,żeduszaginiewrazzciałem,tychzapamiętano,żebyliobyczajów
niemalnajbardziejzepsutych.TęzgołarzeczmądrzewyraziłMędrzec(Mdr2,1-
25;Ps94,8-11;hi35,1-16).Bozchwilągdybezbożniprzyjęlitenpogląd,żeduchy
umierają,rozpaczającwnastępstwieowszelkimdobruprzyszłegożyciainiczego
złegopośmiercisięnieobawiając,oddalisamychsiebiebezwstydowi,naupra-
wianiewszelkiegonierządudlachciwości.Mówią:Po tem bę dzie my, jak by nas nie
by ło. ... Pójdź cież te dy, a uży waj my dóbr ni niej szych, itd.(Mdr2,2.6).

aaugustynrzecze(księgaszóstaCon fes sio nes, rozdziałostatni):Gdy bym
nie uwie rzył, że po śmier ci du szy po zo sta je ży cie i ciąg za sług, w co Epi kur 
nie chciał wie rzyć, w du chu mo im Epi kur otrzy mał by pal mę. Skorobowiem
obezbożnychProroktopowiedział: Nie ma Bo ga, zarazdodał:Zep su li się 
i obrzy dli wi się sta li, itd. (Ps52,2).JustynwDia lo gus cum Try pho ne takmówi:
Gdzie kie ru je się po gląd tych, któ rzy prze czą, że trosz czą się o Bo ga, mnie 
i cie bie, nie trud no jest po znać. Bez kar ność bo wiem i swa wo la ro bie nia wszyst -
kie go, co chcą, po stę pu je za ty mi, któ rzy ani [896] mąk się nie bo ją, ani żadnego
do bro dziej stwa od Bo ga nie ocze ku ją.

Bożymwięcbyłozrządzeniem,byprzywódcominauczycielomnatury
wpoićkonieczneprawidłoobyczajówiżycia,niepoglądamiiprzypuszcze-
niami,któretuitamłatwobyłybypociągane,lecznapewnejistałejzasadzie.
Takbowiemjestnapisane:Któ ry uczy czło wie ka mą dro ści (Ps93,10).izno-
wu:Któ ry nas uczy wię cej niż by dlę ta ziem skie, i nad ptac two nie bie skie ćwiczy
nas (hi35,11).Skoroinnymistototomżywymdanezostałyprzezprzyrodę
jakieśinstynktyijakbywyobrażenia,niechwiejneiniestałe,leczsilneimoc-
ne,byprostądrogązmierzałydodobraodpowiadającegonaturze,aodciąga-
nebyłyodszkodliwego,dlaczegoprzeczylibyśmy,żeprzynajmniejwumysły
tych,którychsprawcanaturyprzygotowałdonauczaniainnych,niezostały
wlanepewneitrwałewyobrażenia,bezktórychdoprawdziwejdobrocinie
dośćbylibypouczeniiwychowani?Bopołożeniezwierzątniejestlepszeod
naszego,(nielenięsięzaisteczęstotesamesłowapowtarzać;zobaczwyżej
księgędziesiątą,rozdział4).Stądbarbarzyńskienawetnarodyzgodziłysię
zmądrymi,żeźlipowinnibykarani,anadto,żeduchysąnieśmiertelne.Bóg
bowiemzawszenajbardziejopatrznościowodbaoto,codlakażdejnaturyjest
konieczne.Ktozaśpotwierdzi,żeniepewnejestpowszechnezepsucieducha?

leczpowieszwreszcie:Jakietosąkonieczneioczywistezasady,które
SzkotowiiKajetanowiwydawałysięprawdopodobneiciemne?Powiem,jeśli
najpierwwspomnę,cobardzomądrzepowiedzianezostałoprzezarystotelesa
(Pri mo Ethi co rum), głupio jestwewszystkim równejwymagaćpewności
i oczywistości. Bow naukach przyrodniczych pewność jestmniejsza niż
wmatematycznych,wobyczajowychmniejszaniżwprzyrodniczych.aprzy
nierównej pewności nikt nie jest tak głupi, by przyznał immiano nauki.
Tewięcsylogizmy,którymifilozofujemyoprzyrodzieioobyczajach,powo-
dująwiedzęisąprawdziwiedowodami,chociażwtychrozumowaniachnie
takwielkatkwikoniecznośćalbooczywistość.
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Pierwszewięcdowodzącerozumowaniezłotoustego,(homilia4 De pro vi -
den tia vel fa to), jestnastępujące:Kto mó wi, że duch jest śmier tel ny, ten trze ba
by za prze czył, iż Bóg jest ludz kich spraw opie ku nem i sę dzią. Jeślibowiem
sprawiedliwiodchodząskrzywdzeni,źliobfitościąrzeczywszystkichobda-
rzeni,apośmiercibraknagrodyikary,żadnegonapewnowniebieniema
poczucia[897] obowiązku,którebysiętymzajmowało,żadnejsprawiedli-
wości,którabyzłychkarała,albodobrymnagrodyprzyznawała.itakdalej,
cowczwartymrozdzialetejksięgiszerzejprześledziłem.

Szkotodpowiada,żetouzasadnieniejestsłabszeodpozostałych.rzecze:
Bo nie z przy ro dzo ne go ro zu mu wia do mo, iż je den jest ster nik lu dzi, na gra -
dza ją cy i ka rzą cy we dług praw spra wie dli wo ści. odpowiedźtęmożnapotwier-
dzić na dwa sposoby,najpierwponieważMędrzec, gdyposłużył się tym
samymuzasadnieniem,nieznajomośćrzeczynazwałnieznajomościąta jem nic
Bo ga. ajeśliBożąopatrznośćinieśmiertelnośćduchówzaliczadotajemnic
Bożych,niemapowodu,byśmyjeuznalizajawne.Słowazaśjegotakbrzmią:
I nie po zna li ta jem nic Bo żych, ani się nie spo dzie wa li za pła ty spra wie dli wo -
ści, Ani nie są dzi li, że du sze spra wie dli wych otrzy ma ją chwa łę (Mdr2,22).

DalejponieważJustynMęczennikifilozofwksiędzeDe Aristotelis re pre hen -
sio ne uczy, że:poganie nie sporządzili rozpraw o Bogu i naturze stworzonej nauką,
która zdoła dowieść, lecz pogląd swój rozwinęli prawdopodobnym ro zu mo wa -
niem.apotem powiada:To też wy star cza ją co wy ja śniają, że praw dą jest, co
przez nas po wie dzia ne zo sta ło o fi lo zo fach po gan, że oni nie rozprawiali 
o naturach, na uką, któ ra zdo ła do wieść, lecz po gląd swój roz wi nę li praw do -
po dob nym ro zu mo wa niem.Dodajdotego,żeŚwiętyTomaszwszędziepomi-
nąłtouzasadnienie,któregoniepominąłby,jeślibyłobypewneikonieczne.

leczżadneuzasadnieniategorodzajuniemogąmnieporuszyć,bymod-
szedłodtegopoglądu,którywidzę,iżpodobałsięzłotoustemu.Miałbowiem
zarzeczjawnąitrwałą,żeniektoinnyzaprzeczy,iżBógjeststernikiemisę-
dziąludzi,jaktylkotenkto: Rzekł w ser cu swo im: Nie masz Bo ga (Ps52,2).
leczponieważtasprawawyżej(rozdział4,do7),jakpowiedziałem,oczywi-
stymuzasadnieniemzostałanamdowiedziona,adokładniejmabyćwykazana
później,uważamy,żedośćterazzostałozrobione,jeślidowiedziemy,iżrozu-
mowanie, które głosi nieśmiertelność duszy, ostatecznie prowadzi tam,
żeopatrznośćisprawiedliwośćBogawzględemludziostoisię,tylkojeśli
niezniszczalnośćduszysięostoi.

BożeSzkotmyśli, iż to rozumowanie inaczej sięodpiera, jest bardzo
śmieszne.Byśmy dopuścili, [898] powiada,że Bóg zgodnie z zasługami rozdaje
do brym na gro dy, a złym ka ry, nie ma łą jed nak po mstą złych jest sa ma brzy do ta
wi ny, udrę ki du cha i bicz su mie nia. Ob fi cie zaś wiel ką za pła tą i na gro dą sam
owoc cno ty, któ rym prze dziw nie roz ko szu ją się do brzy. napoparcietegopoglą-
duprzytaczautartewmowiewszystkichowoaugustyna:Zech cia łeś Panie i tak
jest, że ka żdy duch nie upo rząd ko wa ny sam so bie jest ka rą. Mógłitoprzytoczyć:
Słusz ną od pła tę błę du swe go na sa mych so bie od no si li (rz1,27).

Gdytomówi,niezbytuważniepostrzega,wjakiewpadasidła.Bonajpierw
trzeba,byrozsupłałtenwęzeł:Je śli tyl ko w tym ży ciu ma my w Chry stu sie
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nadzie ję, nędz niej si je ste śmy, niż wszy scy lu dzie (1Kor15,19).następnie
Prorokuważał,żeniemożnarozstrzygnąćtegozagadnienia,jeżelinieodnie-
siesiędokresówludzidobrychizłych,tojestdorzeczyostatecznych,które
czekająprawychinieprawych;obecnymzaśdobrem,lubzłem,nierozwiąże
sięgo,lecznawetsplącze.rzecze:No gi mo je się po tknę ły... iżem był ru szo ny
za wi ścią prze ciw zło śni kom, wi dząc po kój grzesz nych, itd.(Ps72,2-3).My śla -
łem, abym to zro zu miał; pra ca jest to dla mnie, aż ... zro zu miem ich ko niec ...
Ja kże opu sto sze li, itd.(Ps72,16.17.19).nieinaczejJeremiasz(Jr12,1-4)albo
habakuk(ha1,13;2,9;3,14).chętniebymichmyślwyłożył,gdybymowa
niespieszyładoinnychspraw.

PrócztegoBogaczynimybardzoskąpym,któryswoimtotylkozamiast
zapłatybywyliczył,żesłużylispokojnie,anawetradośnieichętnie.owyjąt-
kowanagroda,któraodbieranadziejękażdegodobraprzyszłego,któ ra sa ma,
jakmówicyceron,po cie sza czło wie ka w bie dach! Któżbowiemwątpi,żeduchy
śmiertelnikówwsprawachtrudnychiprzeciwnych,podnoszonesąidźwigane
nadziejąprzyszłego,ałamaneiobalanejeśliwalczązrozpacząowszystko?

Wyobraźmisobietakąrzeczpospolitą,gdzienajgorsiobywatelezrzucają
wszelkilękkaryiprzyszłejpomsty,anajlepsiodpędzanisąodnadzieiprzy-
szłejłaskiidobrodziejstwa,askoroprawonieużywaaniostrógdlaprawych,
aniwodzydlanieprawych,państwoniemówięprawidłowo,alewcaleistnieć
niebędziemogło.Taktego,któryjebez[899] nagrodyikaryustanowił,
tysamuznaszzabardzogłupiego.Jaktowięcjest,przypisaćBoguustano-
wienieikierowanietakiejrzeczypospolitej,którejżadenmądryczłowieknie
ścierpiałby,żebymująprzypisywać?Udowodnionewięczostało,żeduszesą
nieśmiertelne,takjasnymikoniecznymrozumowaniem,jakieniemożebyć
odrzucone, chyba że zrobisz Boga nieopatrznego i niedbałego o sprawy
człowieka,albożeniemądrzeustanowiłmiasto,wktórymniemażadnegolęku
kary,żadnegooczekiwanianagrody.

leczMędrzec mówi, że niezniszczalność duchów należy do ta jem nic
Bożych (Mdr2,22). Tegojanajpierwmogęprawdziwiezaprzeczyć.nietę
bowiemrzeczodniósłonmiędzytajemnice,leczto,iżdroganieprawychpowo-
dzisię,żewszę dzie zo sta wia ją zna ki roz ko szy (Mdr2,9),żeuci ska ją ubo gie -
go spra wie dli we go i nie prze pusz cza ją wdo wie, itd. (Mdr 2,10), aw tym
wszystkimBógnietylkomilczy,lecznawetprawychtwardoiostro,niepra-
wychnaodwrótłagodnieimiękkozdajesięprowadzić.Tomianowiciesą
tajem ni ce Bo że (Mdr2,22),któreumysłludzkipojmuje ztrudem,albowża-
densposób.Sąwreszciejakieśprzyrodzonerzeczyjasnopołożonenaoczach
wszystkich,ainnekryjąsięwschowaniu,oblanenajgłębszymiciemnościami.
Jaknajsłuszniejnazwieszjetajemnicamiprzyrody.Wśródnichjestnieśmier-
telnośćduszy,która,przyznaję,przezniewieluzaisteitoztrudem,leczjednak
możebyćwyśledzonaiznaleziona.

SłowazaśJustynapowielkiejczęścisąprawdziwe,leczodebraćfilozofom
wszystkiedowodyjestzarównoniedorzeczne,jakrównieżprzeciwnePawłowi,
cowodparciusiódmegouzasadnieniasięokaże.BoŚwiętyTomaszniezwykł
posługiwaćsiętegorodzajuuzasadnieniami,chociażsąjasneisprawdzone.
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Strzeżesiębowiem,byuzasadniającnieprzeszedłzrodzajuwrodzaj,co,
arystotelesuczył,wsztucedowodzeniajestbłędne.Wiadomozaś,żewtym
rozumowaniuodopatrznościisprawiedliwościprzeskakujesiędonieznisz-
czalnościducha,coniemieścisięwtymsamymrodzaju.aleopierwszym
dowodzeniudość.

Drugiejesttegorodzaju,żeprzezzuchwałychmogłobybyćodrzucone,
przezmężówdobrzewykształconychniemoże.zrobiliśmyjejakoostatnie
wdowodzeniuczwartegozdania.Potwierdzajecyceron(księgaDe se nec tute
orazksięgapierwszaTu scu la na rum qu aestio num) wtensposób.Jakwystar-
czającodowodzisię,żejestBóg,ponieważżadennaródniejesttakdzikiby,
żeBogamiećnależy,nie[900] wiedział,takuwszystkichludówutrwalone
jestzdrowymrozsądkiem,żeduszezmarłychwolnesąodzagłady.Tęzgoła
rzeczzechciałymiećpotwierdzonąobrzędamipogrzebu.nieprzyznawałyby
ichbowiemciałom,gdybyniebyłyprzekonane,żeduchysąświęteiBoże.
Stądzaś,jaktwierdzicyceron,uważałyzaniegodziweusta na wiać za pła tę za
po grzeb i gro bo wiec, azaszczytówtegorodzajuodmówiłyzwierzętom.

obaterozumowania,jakmisięwydaje,Mędrzeczganił.Jedno,gdypowie-
dział:Ani się nie spo dzie wa li za pła ty; drugiegdydodał:ani nie są dzi li, że dusze
świę te otrzy ma ją chwa łę (Mdr2,22).zaiste,ktouważa,żejedenjestkoniec
ludziizwierząt,tenskoroswegoduchadotykanajwyższąhańbąiniesławą,
nieludzkimobrzędemireligią,leczosłapochówkiempowinienbyćzakopany,
bypogrzebmiałgodnyswegozdaniaipoglądu.leczodrugimrozumowa-
niudość.

TrzecierozumowaniePismoraczejoznajmianiżrozwija,ponieważzaraz
dorzuca:Gdyż Bóg stwo rzył czło wie ka nie śmier tel nym i uczy nił go na wy obra -
że nie po do bień stwa swe go (Mdr2,23).ŻemianowicieczłowieknaobrazBoga
jestuczyniony,dlategożejestnaturąumysłową,niemożebyćpodanewwąt-
pliwość.ztejwięcstronyczłowiekowiprzypadaniezniszczalność,zktórej
maumysł.Trzebawięc,byduch,skądczłowiekmyśliijestpodobnyBogu,
byłnieśmiertelny.Torozumowanie,ponieważznaturyiwłasnejformyczło-
wieka,adlategoniezobcychizewnętrznych,leczzwłasnychistosownych
podstawwynika,staranniejprzeznaspowinnobyćnaświetloneiwyłożone.
TocopoBożemuzrobiłŚwiętyTomasz,pojmowałbowiem,iżtojestpewna
igotowadroga,którądochodzisiędonieśmiertelnościducha.

Pierwsząwięcpodwalinątegodowodzeniajest,żewszelkaformaumysło-
wajestsamoistna,toznaczyjejistnienieniezależyodmaterii.Tozdanieprzed-
stawiaŚwiętyTomasz(Con tra Gen tes, księgadruga,rozdział51).Ponieważ
umysłniepotrzebujepodtrzymującegociała,gdyżpojmowanienieprzyjmu-
jesięwciele,aniniedokonujesięprzezciało.Jednakmówisz:niepotrzebu-
jezaisteciałajakopodmiotu,leczpotrzebujejakoprzedmiotu.aletojawnie
odpierasiędwomasposobami.Popierwszebowiemzwierzęniebyłobyprzez
sięsamoistne,ponieważwymagado[901] własnegodziałaniazewnętrznych
przedmiotów.następnie to,cokomuśstosowne jestprzypadłościowo,nie
zmieniasąduonaturzerzeczy.Jakkamień,którytrzymanyjestwwyższym
miejscu,itd.
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Skorowięcduszaumysłowaznaturywłasnegodziałanianiejestpodtrzy-
mywanaprzezciało,wynikastąd,żeprzezsięodniegoniezależy.Ponieważ
aktniemożeprzezsięzależećodciała,chyba jakodmaterii ipodmiotu,
wktórymjestprzyjęty.zobaczŚwiętegoTomaszawQu aestio nes de ani ma,
zagadnienie14,orazksięgadrugaCon tra Gen tes, rozdział55i79.zpewno-
ścią jeśli poznanie byłoby przyjmowane w ciele, umysł nie pojmowałby
wszystkichrzeczybezróżnicy,iniepoznawałbyogółu,lecztylkoszczegół.
ajeślitegorodzajuuzasadnienianiesądlaciebieoczywiste,pamiętaj,żeina-
stępnenieprzeztwójumysłmająbyćoceniane,orazżenienależytuszukać
matematycznejoczywistości.leczczasjuż,byśmyodparliwrogiezarzuty.

Pierwszywięctaksięodpiera.zagadnieniewiarymożemywyjaśniaćna
dwasposoby:zeswejnaturyorazcodonas.zeswejnaturyjesttozagadnie-
niewiary,którejestprzezBogaobjawioneKościołowi,chociażprzezwięk-
szośćniejestznane.Jak,żeDuchpochodziodojcaiSyna,samDuchobjawił
apostołom;również,żeduszeświętychzarazgdywyjdązciał,widząBoga.
októrychongiśwolnobyłoróżniemyślećibezzagrożeniawiarytwierdzić
alboprzeczyć,bomianowicieżadnarzeczniebyłaprzezKościółokreślona.
Takcodonasniezawszebyłyonemianezazagadnieniawiary,leczzachowu-
jącwiaręniektórzyuczenimężowieutrzymywalizdanieprzeciwneprawdzie.
Wtensposóbaugustyntwierdzi,żeniejestzagadnieniemwiary,czydusza
rozumnajestzprzenośnika.Terazzaś,gdypotychczasachustalonezostało
zgodąwszystkichteologów,żeduchistniejenieprzezrodzenie,leczprzez
stwarzanie,bezwątpieniatozagadnienienależydowiary.ajednakjeślitokiedyś
byłosporne,podłożemniejesttasamasprawaonieśmiertelnościduszy,która
nigdyprzezkatolikówniebyłapodawanawwątpliwość.leczopierwszym
uzasadnieniudość.(zawszeistalepoglądemhieronimabyło,żeduszewpo-
szczególnychciałachstwarzanesąpojedyncze.PotemzanimposzedłcałyKo-
ściół.De ec c le sia sti cis do gma ti bus, rozdział14.Błędembowiemlucyfera
było,żeduszeniesąstwarzane,leczistniejąznasieniarodziców,jakmówi
augustyn,De ha ere si bus, rozdział81.anapewnogdyprorokzachariasz12,1
powiada:Mó wi Pan, roz cią ga ją cy nie bio sa i grun tu ją cy zie mię, a two rzą cy
du cha czło wie ka w nim, niczegoinnegowtymnieoznajmia,jaktylko,żedzieła
spełnianesąprzezsamegoBoga,bezprzyczynypoddanejiposługującej,jak
przypomniałtensamhieronim,zobacz: In Isa iae 42 et 45 ca put).

[902] nadruginictrudnegoodpowiedzieć.Skorowidzimy,żenietylko
podniewiernymwładcą,jakimiwówczasbylirzymianie,leczpodkatolickim
cesarzemwieluobecniewGermaniipubliczniewyznajeoczywisteherezje,
tyleznaczymiećwładcówwiernych,którzyzuchwałąswawolęzarównochcie-
liby,jaknawetmoglibyposkromić.Pozatymgdziesąstronnictwa,tamzłaski
partiisąonewrzeczypospolitejcierpiane.cojamówię: cier pia ne? ludzie
straszliwiizbrodniczysąposzukiwani,wspierani,muskani.Gdyrzeczpospoli-
taŻydówbyławtympołożeniu,nienależysiędziwić,jeśliSaduceuszyciele-
snyludznosiłjakoludzimianowiciestronniczych,którzytakbardzosłużyli
ciału,żeprzeczyli,iżwszelkiduchistnieje.Jakzaśpoganiechcieli,bybogo-
wiebylirównieżtacyjaksąonisami,mianowiciecudzołożni,wojowniczy,
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drapieżni,takludzepsutygrzechamitychchcemiećzaprzywódcówreligii,
którzyniesązwiązani,leczwolni,niesłudzyducha,leczniewolnicyciała.
leczwuzasadnieniunajłatwiejszymdoodparciawięcejzużyliśmysłówniż
byłokonieczne.

Trzecizaśjaknajkrócejodeprzemy.Bo,żetopierwszeświadectwojaknaj-
pewniej dowodzi nieśmiertelności duchów, dowiedliśmyniecowcześniej.
Jakwielkieznaczeniemateżdrugiezarazrozwiniemy.lecztrzecieżadną
odpowiedziąodeprzećsięnieda.Jeślibowiemludzie:du szy za bić nie mo gą
(Mt10,28),ciałozaśmogązabić,pewnejest,żeduszenieginąwrazzciałem.
również,jeśliBógduszezatracadopiekła,przetonieumierająwrazzciałem.
WreszcieKajetantwierdzi,żeczwartedowodzizaistewprostnieśmiertelno-
ściduszy;stądzwyciężaSaduceuszycodozmartwychwstania.onidlatego
przeczyli,iżumarlizmartwychwstają,ponieważwierzyli,żeduszaumiera
zciałem,Pismozaśprzezsynekdochęużywaimionabraham,izaakiJakub,
zamiastichdusz.Wtymmiejscuambrożycatharinus,jakzresztączęsto,gani
gobezpowodu.WspółoskarżabowiemTeofilakta,anawethieronima,który
Kajetanowibyłautoremtegopoglądu.

leczwykładŚwiętegoTomaszajestwspaniały!nieprzeczę.anietylko
ŚwiętyTomaszpojmowałtenurywekbezprzenośni,leczzłotousty,atakże
Teofilaktiambroży.leczmówisz:[903] Jakimsposobemabrahambyłwtedy
żywy?złotoustyodpowiada(In Mat tha eum, homilia4,De fi de re sur rec tionis):
Jak Adam, sko ro spo żył z drze wa za ka za ne go, jed nak po wy da niu wy ro ku
umarł, tak Abra ham przez jak naj pew niej szą obiet ni cę zmar twych wsta nia był
ży wy. zresztączegoKościółchce,gdymówi:Kró la, któ re mu wszystko ży je 
i któ re mu cia ła na sze nie gi ną? iotrzecimuzasadnieniudotąd.

czwartezaś jużprzedtemzostałozałatwione.Powiedzieliśmybowiem
wsiódmejksiędzetegodzieła,żestarożytniświęcinietyleuprawialiludzkie
nauki,jakPismoŚwięte.Tobyłopowodem,żewbardzociemnychsprawach
naturyzadowalalisięrozumowaniempospolityminieszukalilepszych.Dowo-
dzeniawięcwnioskówprzyrodzonychnależyszukaćufilozofów,azwłaszcza
uŚwiętegoTomasza,doskonałegomoimzdaniemfilozofa,któregoprzedziw-
nąnaturęiumysłłaskawydoskonaliła,zarównowszędzieindziej,jaknajbar-
dziejwksiędzeCon tra Gen tes; czegokolwiekumysłludzkimógłsiędomagać,
towydajesięonjedenmógłażdocuduużyczyć.

leczSzkotowi,Jandunowi,Kajetanowi,rozumowaniawydałysięprawdo-
podobne,aniekonieczne.nadtoSzkotiJandun,(booKajetaniepowiem
później),wydająsięszukaćdowodówmatematycznych.Gdybybowiemchcieli
wiedziećumiarkowanieinadnaturąrzeczy,októrejmowa,uważniesięzasta-
nawiali,pojęlibyzaiste,żerozumowania,któredowodząniezniszczalności
duszy, nie namawiają, lecz przekonują, jeśli nie człowieka zuchwałego
isprzeciwiającegosię,tozpewnościązdolnegoidobrzewprawachnauki
wychowanego.

Koniec.
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DoCzytelnika.

Oto da je my To bie, Życz li wy Czy tel ni ku, Wie leb ne go on giś oj ca, bra ta
Melchio ra Ca no, za ko nu ka zno dziej skie go, dwa na ście ksiąg o źró -

dłach teo lo gii, do sko na łych za iste, wy gła dzo nych i pod ka żdym wzglę dem,
jak mó wią, wykoń czo nych, czcion ka mi jak by ło mo żli we wy twor ny mi
wypra co wa nych. Chciał bym Cię jed nak prze strzec, że dzie łu te mu bra ku je
dwóch ksiąg, któ re pi sarz ubie gnię ty śmier cią zo sta wił nie wy ko na ne. Niech
Cię to jed nak nie wzrusza, i od je go prze czy ta nia nie po wstrzy mu je, chociaż
bo wiem one do tego dzie ła nie do szły, że jed nak co do ty czy je go do sko na -
ło ści, ma ło to, al bo nic nie zna czy, ka żdy na wet śred nio uczo ny, ła two
będzie mógł osą dzić. Dla te go korzystaj z pra cy pi sa rza. Co je śli uczy nisz,
ile po żyt ku stąd od nie siesz, ty sam po tem chęt nie przy znasz. Bądź zdrów!



A
Abra ham nie skłamał sługom, gdy

powiedział: Po cze kaj cie tu, a ja 
z dzie cię ciem sko ro uczy ni my po -
kłon, wró ci my do was (rdz22,5).
=17.

Abra ham skłamał,dopuszczająinni,
dlatego że wbrew myśli powie-
dział,abyzataić.=17.

Adam pierwszy, że spoczywa tam,
gdziedrugiadamzostałpogrzeba-
ny, publiczna pamięć dawnych
sprawwyjawia.=588.

Alek san der III chciał,bytakżeświec-
cysędziowiewpaństwiekościel-
nymosądzali testamentyniewe-
dług praw cesarzy, lecz zgodnie
zpostanowieniamikanonów.=402.

Alek san der III, gdy każe sędziom
wymagać w testamentach tylko
dwóch,albotrzech,świadków,ka-
non:Cum es ses de te sta men tis (f.
2,541), jakmabyćrozumiany.=
400.

Alek san der III nieprzeszkadza,by
władcyświeccymogliswobodnie
więcejniżdwóchlubtrzechświad-
ków wymagać w testamentach
swoichobywateli.=401.

Am bro ży nieodważasiętwierdzić,
że chrystus jako człowiek, albo
postępowałwmądrości,albocze-
gokolwiekwogóleniewiedział.=
875.

Am bro ży, gdy powiedział, że Piotr
stracił wiarę,mianowiarywziął
zamiastwierności,lubzamiastwy-
znaniawiary.=414.

An to nin florencki iWincentyWal-
waceński,nietakstarająsiępisać
prawdę,jakniczegoniepominąć,
cogdziekolwiekzostałonapisane.
=658-659.

Apo ka lip sę usuwaćzksiągkanonicz-
nychjestherezją.=66.

Apo stoł żaden nie mógł zbłądzić
wustanawianiuprawKościoła,ich
zaśnastępcymogą.=155.

Apo sto łom należne jako kapłanom
Kościoła,wyłączniedoprzyszłych
kapłanówodnosićtrzeba.=407.

Apo sto ło wie byliutrwaleniwłasce,
Teologowie słusznie wnioskują
ztychsłów:Ja pro sić bę dę Oj ca,
a in ne go Po cie szy cie la da wam,
itd.(J14,16)=417.

Apo sto ło wie podczasmękichrystu-
saniestraciliwiary.=247.

Apo sto ło wie wwielumiejscachpo-
sługiwalisięprzyrodzonymirozu-
mowaniami.511.

Apo sto ło wie wątpilizewstrząsudu-
chainiewiedzy.=756.

Apo sto ło wie z ważnych powodów
jednopismem,drugieżywymsło-
wemprzekazali.=181-188.

Apo sto ło wie, gdy chrzcili w imię
chrystusa, nie trzebamyśleć, że

[*1] sKO RO WIDz nAJ OB FITs zy 
WszysT KICH RzEC zy, 

Któ re w tym dzie le są za war te,

Porządkiemalfabetycznymułożony.

[liczbystronwedługwydanialowańskiegoz1564roku,oznaczone
wtekścietłustymdrukiemwnawiasachkwadratowych.]



imięojcaiDuchaŚwiętegoopusz-
czali.=405.

Apo sto łów chrystusaposądzaćohe-
rezjęjestjawnągłupotą.=756.

Apo sto łów przedewszystkim dotyczy
badanieksiągświętych,odrzuca-
nienieświętych.=43.

Ara bo wie jacyśbyli,którzymówili,
żeduch jest znatury śmiertelny,
leczwdniuostatecznymmabyć
zciałemnieśmiertelniewskrzeszo-
ny.=891.

Ar ka wtymzwłaszczajestwyobra-
żeniemKościoła,żepozaniąnikt
niezostałzachowany.=264.

Ar ty ku łem wiaryjest,żeBógnapo-
czątkuczasustworzyłnieboizie-
mię, a jednak nie jest artykułem
wiary,żeświatzaistniałodBoga.
=701.

Ary sto te les domagasięoczywistości
wnaukach,bypoznanierzeczynie
mogłomylić,anizmieniaćsię.=678.

Ary sto te les, błądzigdymówi,żenaj-
wyższedobroczłowiekapolegana
kontemplacjirzeczynajwyższych,
bomówioszczęściuobecnegoży-
cia.=521.

Au gu styn mówi,żenicsięniedzieje
jeśliWszechmocnyniezechce,by
siędziało,alboprzyzwalając,albo
osobiścieczyniąc.=29.

Au gu styn mówiąc,żewcześniejsze
synodyczęstoprzezpóźniejszesą
poprawiane, mówi o poprawie
praw,aniewiary.=359.

Au tor KsięgiKrólewskiej,opuściw-
szylatabezkrólewi,tetylkozali-
czył,którewiedział,żeupłynęły,
gdyrządziliSędziowie.=619.

Au to rów świeckichniemałojest,któ-
rychdostojeństwoiprawdomów-
nośćsątaksławne,żeniktichnie
uważazakłamcówiniemądrych
wmyśleniu.=655.

Au to rów świętych po apostołach
itych,którzyprzezapostołówzo-
stali uznani, niemamywyczeki-
wać.=313.

Au to rzy jacyś spośród młodszych
uważają,żemożnaudowodnić,iż
Bóg chociaż nie sam, lecz przez
kogośinnegomożemylić.=10-13.

Au to rzy naukstarożytniwielkąobfi-
tośćbogactwdaliwszystkimuczo-
nym, byli bowiem wynalazcami
rzeczy.=[a4].

Au to rzy nowsiprzygotowalisposób
idrogę,którąnaukiłatwiejbyłyby
przekazywane.=[a4].

Au to rzy PismaŚwiętegoczasemmó-
wią,jakludzwykłmówić.=226.

Au to rzy święcicopisali,wdwojakim
jestrozróżnieniu.=152.

Au to rzy święci jaksięmająwobec
błędnychpoglądówludu.=586.

Au to rzy święciniemieliwyraźnego
i szczegółowego objawienia do
pojedynczych urywków Pisma
Świętego,ajednakkażdyzosob-
na pisał ze szczególnejpobudki
inatchnieniaDuchaŚwiętego.=
150i318.

Au to rzy święciwksięgachkanonicz-
nychniezawszemówiliwDuchu
Świętym,niektórzyusiłująjakimiś
uzasadnieniamidowodzić.=143.

Au to rzy święciwksięgachkanonicz-
nychwszystko,wielkieczymałe,
mówilipoddyktandoDuchaŚwię-
tego.=11-12.

Au to rzy święcizwyklinazwyobra-
zówdawaćrzeczom,przezobrazy
oznaczonym.=801.

B

Ba la ama iKajfaszasłowanależądo
wiary,niedlatego,żeonipowie-
dzieli,leczponieważautorzyświę-
cizapisali.=691.
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Ba ruch prorok przez starożytnych
uważanybyłzajakąśczęśćJere-
miasza.=77.

Ba ru cha usuwać z kanonu Pisma
Świętego,nietylkojestlekkomyśl-
ne,lecztakżebłędne.=62.

Be ro zów zakłada dwóch, jednego
anianaikłamcę,drugiegopraw-
dziwego,orazprzeciwstawiawwielu
przypadkach.=636-637.

Bie gli wprawietylkopierwszemiej-
scezajmująwsprawierozpatrze-
niawiary,Teologowiezaśostatnie,
nie wiadomo dla czego tak się
dzieje.=494.

Bie głych w prawie powaga Teolo-
gowiniewieledajewtym,conale-
ży do obyczajów, a co prawo
ewangelicznealbo rozumfilozo-
ficznyprzepisuje.=494.

Bie głych wprawiepowagiTeolognie
potrzebuje w tym, co należy do
wiary.=493.

Bie głych w prawie zgodne zdanie
wszystkichdajewiaręTeologowi,
gdyrozstrzygawyłączniewedług
praw papieży o obyczajach Ko-
ścioła i postanowieniach religii,
itd.=496.

Bi skupantiocheński,gdybyPiotrza-
wszezasiadałwantiochii,takjak
zaczął,prawnienastąpiłbyponim
wpapiestwie.=410.

Bi skup rzymski,żejestnastępcąPio-
tra,niewiadomoprzezsięzPisma
Świętego, lecz z najpoważniej-
szychhistorii.=408.

Bi skup rzymski,żejesttym,ktopo
Piotrzewtejsamejpowadzeimocy
następuje,dowodzisięzwieluwy-
raźnychświadectwpapieżyistaro-
żytnychświętych.=359-389.

Bi skup rzymski, że w określaniu
sporów wiary błądzić nie może,
wykazuje sięwielu doskonałymi

rozumowaniami.=291.
Bi sku pi nastąpilipoapostołachwich

władzy zwyczajnej, którą mieli
każdyzosobnawswoichKościo-
łach,aniewewładzyogólnejinad-
zwyczajnej.=417.

Bi sku pi pierścieniowi, czasem byli
dopuszczeninasynod.=293.

Bi sku pi rzymscy, że następują po
Piotrze,odapostołówjakbyzręki
dorękizostałoprzekazaneKościo-
łowi.=412.

Błąd dwojaki, jedenosobisty,drugi
sądowy.=399.

Błąd zaobrazprawdybranyjest nie-
dorzecznie.=18.

Błęd ne poglądyrzeszysądwurodza-
jów.=586.

Bo ga dwojako możemy rozważać,
albo ponieważ jest początkiem
icelemnatury,alboponieważjest
ponadnaturą,zarównopoczątkiem
jakikońcem.=695i700.

Bo gu ztrzechpowodów niewłaściwie
przypisujesię:zaślepianie,utwar-
dzanie,uwodzeniesercludzioraz
obracaniewnienawiść.=27.

Bo leść woliwłaściwiejestsmutkiem
człowieka;któryzaśznajdujesię
wsamympożądaniuzmysłowym,
bardziejjestbólemzwierzęcianiż
człowieka.=882.

Bóg jestnaturalnąprzyczynąwszyst-
kich pojęć, nie jest zaś moralną
przyczynąanibłędu,anijakiejkol-
wiekzłejczynności.=30.

Bóg kazałsynomizraela,bynieod-
dawaliegipcjanomnaczyń,które
odnichpożyczyli.=20.

Bóg kłamaćniemoże, ani sam, ani
przezkogoś,nawetbezwzględną
mocą.=16.

Bóg ludzkimobyczajemwychowuje
iuczyludzi,tojestrozumnychro-
zumowaniami.=702.
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Bóg, mówisię,iżtymsamymświa-
tłemźlenastawionegooślepia,do-
brzewychowanegooświeca,itym
samymdobrodziejstwemjednego
utwardza, drugiego zmiękcza. =
27.

Bóg, mówisię,żeutwardzakogonie
chcezmiękczyć,zaślepiateżkogo
niechceoświecić.=22.

Bóg niekazałsynomizraela,byoszu-
kaliegipcjan,leczbyprosiliopo-
życzenienaczyń.=20.

Bóg nieuwodzidokonującsamuwie-
dzenia,leczdopuszczając,bysię
dokonało.=22.

Bóg ponieważjestsędziąiprzewod-
nikiemludzi,magotowenagrody
zacnotyikaryzawady.=696.

Bóg słusznie może być nazwany
sprawcązłegoczynu,niezpowo-
duzławiny,leczzłakary,tojest,
Bógmożebyćnazwanysprawcą
niezłegoczynu,leczdobregocier-
pienia.=25.

Bóg słuszniemówisię,żewłaściwie
znaito,cowynikazkonieczności,
itocozdarzasięnamprzypadkiem
ilosem.=679.

Bóg takobcyjestbłędowijakniepra-
wości.=16.

Bóg tylko tych kar jest prawdziwie
iwłaściwieprzyczyną,któresątyl-
kokarami,aniewinami.=23.

Bóg wjakimkolwiekdobrymczynie
jestsprawcą,obcyzaśjest temu,
któryjestzły.=21.

Bóg wodpuszczeniugrzechujestmi-
łosiernyisprawiedliwy,darmobo-
wiemodpuszczagrzechy,ajednak
zazapłatą.=858.

Bóg, jakświatłemnaturyuznajemy,
żejest,uznajemyteż,żejestod-
dawcąszukającychgo.=699.

Bóg, ktosądzi,żemocąuporządko-
waną może kłamać albo mylić

przezsługę,ohydniebłądziwwie-
rze.=14.

Bóg, twierdzić,żemożekłamaćmo-
cąuporządkowaną,jestherezją.=
14.

Brać mi Pismozwie tych,którzysą
stryjeczni.=575.

Brać mi wPiśmienietylkorodzeni,
lecztakżebliscysązwani.=571.

Bre wiarz takbardzozmieniono, że
zaledwieformadawnejreligijności
pozostała w codziennych modli-
twach.=357.

Bu cer brzydko błądzi,gdymówi,że
nasynodKościołanależywzywać
tylkosynówBoga.=294.

Bu cer przeczy, że dusza chrystusa
byłaodpoczątkudoskonała.=860.

Bu cer twierdzi,żewtedynależywie-
rzyćKościołowi,gdywypowiada
się zgodnie zPismaminależycie
pojętymi.=241.

C

Cel jestdwojaki:jedennauki,drugi
nauczyciela,tojestinnycelnauki
pierwszorzędny,innydrugorzędny.
=675.

Chal dej czy cy iegipcjanienieinnych
autorówhistoriiuznawali,jaktyl-
kokapłanów,októrych spodzie-
wali się, że w żaden sposób nie
skłamią.=656.

Cham byłtypemheretyków.=[736].
Chcą ce mu, mówisię,żedziejesięto,

codziejesięniewbrewjegowoli.
=29.

Chry stus byłświadkiemprawdywy-
znaczonymprzezojca,nietylko
jako Bóg, lecz jako człowiek. =
868.

Chry stus copowiedziałPiotrowija-
kozwierzchnikowiKościoła,todo
jegonastępcówbez żadnej prze-
mocynależy.=407.
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Chry stus co przykazał apostołom,
ponieważ byli przyszłymi paste-
rzamiKościoła,tosamobiskupom
ipasterzomnastępującymcodoli-
tery zostało przykazane, należy
utrzymywać.=408.

Chry stus iDuchPrawdypozostaną
zKościołemażdokońcaświata,
beznichonistniećniemoże.=346.

Chry stus i Melchizedech podobni
wofierze.=812.

Chry stus jestzbawcąKościoła,jed-
nakniezbawiawszystkich,którzy
sąwKościele.=264.

Chry stus Kościołowiswemuksięgę
zapieczętowanąwieczyścieotwarł.
=719.

Chry stus naostatniejWieczerzynie
swojeciałoikrewofiarował,po-
wiedziałpewienbiskupnaSobo-
rzeTrydenckimizatoprzezojców
zostałodrzucony.=806.

Chry stus niebyłpełenłaskiczęścio-
wo, lecz na wszelki sposób, nie
brakowałomubowiemżadnejdo-
skonałościalbopełniłaski.=865.

Chry stus niemiał żadnego smutku
wwoli,leczmożnapowiedzieć,że
wsamympożądaniuzmysłowym.
=881.

Chry stus niepowiedziałżadnegosło-
wa, które nie byłoby od Ducha
Świętego.=151.

Chry stus nieprzyjąłświadectwaod
człowiekadlasiebie,leczdlain-
nych.=48.

Chry stus przyjąłłaskęiprawdę,by
zniegonawszystkichłaskaipraw-
daspłynęła.=866.

Chry stus przykazał apostołom, by
żertwę eucharystii ofiarowali
wdziękczynieniu.=408.

Chry stus przynajmniejnakrzyżunie
miałradości,którazoglądaniaBo-
ga koniecznie w woli się rodzi,

prawdopodobniemożnautrzymy-
wać.=883.

Chry stus sambyłnaocznymświad-
kiemwdziedziniewiary,wszyscy
innizesłyszenia.=868.

Chry stus umęczonyzostałwzaczę-
tym od trzech miesięcy i może
dziesięciu dni trzydziestym trze-
cimrokuswegowieku.=581.

Chry stus w jaki sposób po mna żał 
się w mą dro ści... i w ła sce u Bo ga
i u lu dzi (Łk2,52)=874.

Chry stus wniebieskładaofiaręołta-
rzaniedlakażdegoskutkukrwi,
leczdlaskutkuokreślonegopew-
nymiobrazamiifigurami.=852.

Chry stus w ofierze ołtarza i męka
jego w misterium codziennie za
nasjestwydawana.=826.

Chry stus w pierwszym roku po
chrzcie nie głosił publicznie. =
582.

Chry stus wedługŚwiętegoTomasza
jakimśsposobemwewnętrzniesię
dziwił.=587.

Chry stus złożyłofiaręeucharystycz-
ną,toznaczydziękczynną.=797.

Chry stus, prawdopodobne jest, że
miał smutek w woli umysłowej.
=882.

Chry stus, żadnymsposobemnieda
się obronić, że umarłw 34 roku
swegowieku.=581.

Chry stu sa chwała przed męką nie
była zupełna, a czegokolwiek
mubrakowałodobezwzględnego
uwielbieniaczłowieka,tozasłużył
przezmękę.=879.

Chry stu sa ciałojestoglądane,doty-
kane,łamaneitd.gdypostacisa-
kramentalnesąoglądane,dotykane
itd.=361.

Chry stu sa ciałołamanejestrękami
kapłanów,anietylkosakrament.=
810.
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Chry stu sa łaskaiodkupieniepoleca-
nesąprzezto,żeczłowiekswym
działaniem w jakiś sposób jest
przyczyną własnego odkupienia
iuświęcenia.=838.

Chry stu sa łaska i prawda miały
wszystkieskutkiłaskiiprawdy.=
866.

Chry stu sa ofiara przez sakramenty
wynagradzanaszewystępki,jako
przyczyna główna działa przez
przyczynypomocnicze.=827.

Chry stu sa przykazanieiradawczym
różni się od przykazania i rady
Pawła.=152.

Chrzest nazywanybyłprzezstarożyt-
nychżertwą,boprzezeńumieramy
zchrystusem i zastosowana jest
namżertwakrzyża.=831.

Chrzest udzielonywimięchrystusa,
czywnaszychczasachjestważny?
=404.

Chrzest, żeudzielanybyłprzezapo-
stołówzesłowami:Ja ciebie chrzczę
w imię Chry stu sa, niekoniecznie
trzebamyśleć. =404.

Chrztu sakrament,czyzostałustano-
wionyprzedmękąchrystusa,nie
dośćwiadomo.=473.

Chrztu trzykrotnezanurzeniezniesio-
nezostałoprzezzwyczajprzeciw-
ny.=195.

Cia ło i krewchrystusa ofiarowane
jestprzeznasweucharystii,jed-
naknieponieważciałojestżywe,
akrewjestwciele,leczponieważ
ono jest zabite, a onawylanana
krzyżu.=825.

Czło wiek chociażniejestprzyczyną
łaski,jestjednaksobieprzyczyną,
byprzezłaskężył.=840-841.

Czło wiek przezformęłaskinietylko
wydajewsobieżywotnedziałania,
lecz działaniem swoim przygo-
towuje się do przyjęcia samego

życiaijestdlasiebieżyciaprzy-
czyną.=839.

Czło wiek samwsobiewykonujeakty
wiary,nadziei imiłości, którymi
Bógposługujesię,bydarmowooży-
wićducha,chociażporuszonyteż
nadprzyrodzonymwsparciem.=839.

Czło wiek wrodzeniusiebiejestpo -
moc ni kiem Bo ga, ponieważwyko-
nuje w sobie przygotowanie na
łaskęożywiającą. =839.

Czło wiek wtedymówisię,żecodo
duszyjestwniebie,gdywidziBo-
ga.=869.

Czło wiek, żegrzeszywtym,coczy-
ninarozkazBoga,sprzeciwiasię
zdrowemurozumowi.=29.

Czyn tensam,żejakokaręodnosimy
doBogajakosprawcy,ajakowinę
doSzatana,niejestniedorzeczne.
=21.

Czyn, któryjestgrzechem,jeśliroz-
ważany jest w porządku rzeczy
obyczajowych,niesłusznieiniedo-
rzeczniesprowadzanyjestdoprzy-
czyndziałającychnaturalnie.=30.

Czyn no ści ludzkiesąte,któreopiera-
jąsięnawłasnejłasceizasługach,
innezaśsą,któreniedziękinam
mająskuteczność,leczwprostod
chrystusa.=842.

Czyn ność ibiernośćwjednymitym
samymdzielemożnarozważać.=21.

Czy ny ludzkie, wusprawiedliwieniu
niezbożnegonicinnegonieczynią,
jaktylkoprzygotowująduszę,by
łaskęisprawiedliwośćBogaprzy-
jęła.=839.

D
De lu en gas vias,luengasmentiras. =

653.
Do gmat wiary,jakikolwiekKościół

bymiał,alboSobór,alboPapież,
wiernymprzepisał,albowszyscy
święci zgodnie by utrzymywali,
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mamymiećzaprawdękatolicką,
chociaż ani jawnie, ani skrycie,
wPiśmieŚwiętymniejestzawar-
ty.=724.

Dok to rzy Kościoławszyscy,ponie-
ważkierowanisąDuchemBożym,
niemogąprzystąpićdobłędnejna-
ukiwiary.=249.

Do pust Boży,któryczłowiekawpro-
wadzawbłąd,albowwinę,wyko-
nująniedobrzy,leczźlisłudzy.

Do zna nie niemoże być prawe, jak
idziałanie,kiedyjedengrzechjest
karądrugiego.=25.

Drie don bardzozbłądził,boporzucił
hieronimaiinnychwypróbowanej
wiary,uchozaśdostosowałdoBe-
roza i innychwdziejachkrólów
Perskich.=646.

Duch człowieka jest nieśmiertelny
znatury,aniezdarmowegodaru.
=891.

Duch człowiekaniejestwmożności
materii,duszezaśinnychżyjących
istotsą,Mojżeszjawnietwierdzi.
=893.

Duch człowieka,czyjestnieśmiertel-
ny?=885.

Duch człowieka,że jestśmiertelny,
jawnie sprzeciwia się katolickiej
wierze.=889.

Duch Święty,żeodSynapochodzi,
Sobórefeskiwziąłztegourywka
Pisma: Z me go we źmie (J16,14);
orazztego:Któ re go ja wam po ślę,
itd.(J15,26).=721.

Du sza chrystusa, czy zaraz od po-
czątku swego stworzenia jasno
Bogawidziała?=860.

Du sza chrystusa,żeodchwilipoczę-
ciawidziałaistotęBożą,wszyscy
Teologowietwierdzą.=861.

Du sza, żejestnieśmiertelna,rozumo-
waniamidowodzącymiwykazuje
się.=896-899.

Du szy nie śmier tel no ści, żeniemo-
żnaudowodnićprzyrodzonymro-
zumem, jest twierdzenie błędne,
bymnierzekłheretyckie.=893.

E

Ec c le sia jestnazwągrecką,połacinie
zwie się: zwołanie, lub kazanie,
stąd ecclesiastes kaznodzieja. =
222.

Ec c le sia znaczyzwołanie,aSynago-
ga nagromadzenie, gromadzi się
zwierzęta,ludzisięzwołuje.=223.

Epi fa niusz wrachunkudziejówicza-
sówniezwykłiśćzażadnymipo-
ważnymipisarzami,idlategocza-
semwtymsięmyli.=407.

Erazm ciemności,któreżepocałej
ziemipowstałypiszeewangelista,
sampojmuje,żetylkonadJudeą,
nieznającludzkichhistorii.=556.

Erazm swawolniewielekroćpiętnuje
hieronimakłamstwem.=649.

Eu cha ry stia jestofiarądziękczynie-
niaichwały.=806.

Eu cha ry stia niebyłabyprzykładem
ofiarychrystusa,gdybysamanie
byłateżofiarą.=817.

Eu cha ry stia nie tylko jest ofiarą,
w której Bogu składamy dzięki,
leczjesttakżetą,któraBogaczyni
nam łaskawym imiłosiernym. =
818,757.

Eu cha ry stia wśródwszystkichsakra-
mentówsamajestofiarą,botylko
wniejprawdziwieobecnesą:cia-
łoikrewchrystusa.=859.

Eu cha ry stii ofiaramaczteryczęści:
konsekrację,ofiarowanie,łamanie
ispożywanie.=831-832.

Eu ze biusz istarożytniniewyjaśniają
wystarczająco,jakdługibyłczas
głoszeniaprzezchrystusa.=584.

Eu ze biu sza zcezareiosoba,kronika
ihistoriaKościelnaprzezpapieża
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Gelazegoiinnychopisana.=660.
Ewan ge lia nie polega na pismach,

lecznaznaczeniu,nienapowierzch-
ni,lecznajądrze,nienaliściach
słów,lecznakorzeniurozumu.=719.

Ewan ge lia Pawłaniezostałabyprzy-
jęta,gdybypowagąPiotraiapo-
stołówniezostałaumocniona.=41
i37.

F
Fi lo na powaga była wielka, lecz

Brevia rium tem po rum orazdruga
księgaDe an ti qu ita ti bus, niebyły
filona.=665.

Fi lo nów było dwóch, jeden bardzo
poważnyfilozofiTeolog,drugihi-
storykikłamca.=633.

Fi lo zo fia jaksięmadoprawdywiary.
=528.

Fi lo zo fia nie jest nierządnicą:włó-
częgą,gadułą,leczTamarą,która
z powodu potomstwa siadła na
rozdrożu.=524.

Fi lo zo fia prawdziwajestznajomością
rzeczyludzkichiBoskich,ziem-
skichiniebiańskich.=525.

G
Ge la ze go ocenażywotówświętych.=

652.
Ge la zy wieledziełodrzuca.=660.
Grec ka historiaprzedolimpiadami

uważanajestzabłędną,poolim-
piadachGrecyzaczęlipisaćdzieje
prawdziwie.=628.

Gre cy przecząjednegopasterzaKo-
ścioła,ustanowionegoprzezchry-
stusawŚwiętymPiotrze.=291.

Gre cy są nie tylko schizmatykami,
lecztakżeheretykami.=291.

Gre cy wwielumiejscach,bynacią-
gnąćPismodoswegoznaczenia,
nowyTestamentskazili.=111.

Grzech mieści się w rodzaju i ga-
tunkuna jedensposób formalnie

iwprost,drugimsposobemmate-
rialnieisprowadzająco.=753.

Grzech, pod tą nazwą pojmuje się
czynwolnyiobyczajowy.=30.

Grzech, wyraz często używany za-
miastkaryzagrzech.=830.

Grze gorz I orazGrzegorziiimówili
o kobiecie, która przed małżeń-
stwembyłaniezdolnaoddawania
powinności.=405.

Grze gorz I w Dia lo gi oraz Beda
wHi sto ria An glo rum opisują ja-
kieścuda,któremogąbyćuważa-
nezamniejpewne.=658.

Grze gorz X trwałymrozumowaniem
teologicznymudowodnił,żeDuch
ŚwiętyodojcaiSynajakodjed-
nej zasady i jednym tchnieniem
podchodzi.=725.

Gwiaz da ukazała sięMagomprzed
narodzeniemchrystusa,podobasię
złotoustemuiaugustynowi.=579.

H
He braj czy cy całkowicie nie znają

historiiludzkiej,ponieważniema-
jążadnychdokumentówzewnętrz-
negokrólestwa.=648.

He li, heliaquin,Joachim,prawie to
samooznaczają.571.

He li, że był tożsamy z Joachimem,
ojcemDziewicyMaryi,wydajesię
zaisteniektórymprawdopodobne.
=570.

He re tyc kie nazywasięzdanie,wyra-
żającewewnętrznąherezjęizgoła
stanowiącejejznak.757.

He re ty cy niesączęściąKościoła.=
224.

He re ty cy przyznają Ducha Prawdy
Kościołowiświętych,Kościołowi
zaś,którymaprzymieszkęzłych
nieprzyznają.=250.

He re ty kiem jest, kto dobrowolnie
zgadza się z każdymdogmatem,

685rzeczowy



takżegdypojmuje,żejestsprzecz-
nyzwiarąKościoła.=750.

He re ty kiem niejest,ktogotówjest
przyjąć poprawę od Kościoła. =
752.

He re ty kiem niktniebędzie zwany,
jaktylkooddoskonałejispełnio-
nejherezji.=754.

He re ty kiem, byktośstałsię,cojest
konieczne.=757.

He re ty kom wszystkimwspólnejest,
albogardzićKościołem,albona-
zwęKościołaprzenosićnasiebie,
orazprzeczyć,żeonjestwtych,
wktórychjestnaprawdę.=213.

Herezja isektasątąsamąrzeczą.=735.
Herezja izdanieheretyckiesąwumy-

śletąsamąrzeczą.=757.
He re zja tonazwaogólna,leczkrótko

herezją zwie się sekta, czyli po-
dział,którymktośodłączasięod
wspólnejwiaryKościoła.=735.

He re zja toupartybłądtego,ktowy-
znałwiarę,aprzeciwnyprawdzie,
któranapewnojestkatolicka.=733.

He re zja według własnego rozumu
człowieka,bezuporuniejestpew-
na.=731,747.

He re zja, niewpadasięwniąsłowa-
minieporządniewypowiedziany-
mi,jeśliniemabłęduwwierze.=
739-740.

He re zja może zaistnieć bez uporu,
twierdząniektórzydoktorzy.=729.

He re zją czyjest twierdzić,albożeja-
kiśzwyczajKościołajestzły,albo
żejakieśjegoprawoniesprawiedli-
we?=336.

He re zji piętna nie należy wypalać
tym,którzyutrzymują,żeKościół
możemylićsięwjakimśprawiei
obyczaju.=336.

He rod wezwanydorzymu,byodpo-
wiadaćnaskargęsynów,odłożył
rzeźniewiniątek.=579.

He ro dia da niebyłacórkąkrólaare-
tasa.=575.

Hie ro nim niejestprawidłemKościo-
ławpostanawianiuoksięgachka-
nonicznych.=78.

Hie ro nim wyśmiał gróbadama na
Kalwarii.=587.

Hi sto ria chociażnapisanajestdoopo-
wiadania, a nie do dowodzenia,
czegoś jednakbezwątpieniado-
wodzi, zazwyczaj prawdopodob-
nie,leczczasemnawetkoniecznie.
=569.

Hi sto ria nietylkokościelnaleczta-
kżepogańskajestTeologowibar-
dzoużytecznaprzeciwkowrogom
wiary.=557.

Hi sto ria Sokratesa Scholastyka nie
podobasięautorowi.=664.

Hi sto ria, że potrzebnajestTeologo-
wi, potwierdza używanie przez
wybitnychmężów.=557.

Hi sto rie świętychpiszący,niechnie
myślą,żesprawyludzkiebyłyimob-
ce, leczjakewangeliścinieukrywają
anisłabszychskłonnościnatury,ani
cięższychnawetupadków.=654.

Hi sto rię SozomenaŚwiętyGrzegorz
odrzucił.=663.

Hi sto rii ludzkiejpowagawielurozu-
mowaniamijestzwalczana.=559
itd.

Hi sto rii potwierdzenieiprzytoczenie
niejesttymsamym.=622.

Hi sto rii prawdzieniewystarczy,jeśli
co autor twierdzi, wierzone jest
przezludjakoprawda.=?

Hi sto rii prawdziwej pewnym zna-
kiemjest,jeśliotychsamychrze-
czachwszyscypiszątosamo.=569.

Hi sto rii znajomośćbardzokonieczna
Teologowi.=553.

Hi sto ry cy jakpowinnizgadzaćsięna
jedną rzecz, by ich nauka była
pewna.=572.

Skorowidz686



Hi sto ry cy poganbylibardziejpraw-
domówniniżwieluznaszych.=
650.

Hi sto ry cy poważni i wiarygodni,
dają Teologowi uzasadnienie. =
567.

Hi sto ry cy wszyscyzgadzającysięna
tosamodziejowezdarzeniestano-
wią pewne uzasadnienie, by do-
gmaty Teologii także mocnym
rozumowaniembyłyutrwalane.=
568.

Hi sto ryk niemożebyćtakpewny,by
powodowałpewnąwiaręTeologii,
pozaautoramiświętymi.=567.

Hi sto ry ko wi winniśmywiarę,które-
mupowagęnadałKościół,komu
zaś Kościół odmawia wiary, my
podobnie.=659.

Hi sto ry ków tych należy przenosić
nad innych, którzy z surowością
umysłuzłączylipewnąroztropność
wyboruisądu.=656.

I

Imio na niektóre,jeśliwtymsamym
języku innymi słowami zostaną
rozwinięte,niepowstanienicnie-
dorzecznego,cowimionachBeno-
niorazMelchizedechzajśćmogło.
=94.

Isto ta Boża nie jest zrodzona i nie
rodzi.=726.

J

Ja kub jestpierworodnywedługciała
ipierworodnywedługprawa.=19.

Ja kub wtychsłowach:Jam jest pier -
wo rod ny twój, Ezaw, itd. (rdz
27,19)wedługniektórychskłamał,
leczzaradąmatki,aniezobjawie-
niaBożego.=17.

Ja kub, gdybratubłogosławieństwo
porywał,zapowiadałwiarępogan.
=19-20.

Ja kub, zwany bratemPana,niebył
synemJózefa,chybażebezżadnej
podstawy spierasz się, że miał
dwieżony.=574.

Jan ewangelistadlaczegoniepowie-
dział,że:Synem,albożyciem,al-
boświatłem,leczSłowociałemsię
stało?=864.

Jan Vergara,kanonikToledański,naj-
bieglejszywjęzykuGreckimiŁa-
cińskim.=646.

Ja na urywek:Kto kol wiek na ro dził się
z Bo ga, grze chu nie czy ni (1J3,9)
trzema wyjaśnieniami doskonale
sięwykłada.=170-172.

Je ro zo li ma odległa jest od aramu
172 mile Perskie i hiszpańskie,
a212odUrchaldejczyków.=580.

Je zu sa listdokrólaabgarajestba-
śnią.=662.

Ję zy ków czwartypożytekjestwpo-
znawaniugwar,powiedzeńiprzy-
słówobcegojęzyka.=135.

Ję zy ków hebrajskiego i Greckiego
znajomośćjestbardzopożyteczna,
gdzieniewierniuczenisąwedług
wiaryinnegojęzyka,alboznimi
sięrozprawia.=132.

Ję zy ków innypożytekjestprzyczer-
paniu wielu znaczeń katolickich
ztegosamegoPisma.=134.

Ję zy ków jeszcze inny pożytek jest
przyzrozumieniupewnychwyra-
zów hebrajskich lub Greckich,
którepozostaływprzekładzieŁa-
cińskim.=141.

Ję zy ków piątadogodnośćjestwpo-
prawianiubłędów,którewślizgnę-
łysięprzezniedbalstwodrukarzy,
albonieznajomośćtych,którzypi-
sali.=136.

Ję zy ków siódmy pożytek jest przy
unikaniubłęduzwieloznaczności
mowyŁacińskiej.=140.

Ję zy ków szóstypożytekjestprzypoj-
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mowaniupewnychurywków,któ-
reprzeztłumaczamogłybyćodda-
newyraźniej,alboktórebezzna-
jomości języków nie mogą być
rozwinięte.=140.

Ję zy ków znajomośćjestpożyteczna
dorozwinięciatychwypowiedzi,
któremająwielkinacisk.=132.

Jo nasz niechciałprzepowiadaćzbu-
rzenianiniwy,bosądziłżeBoże
Miłosierdziedasięprzebłagaćpo-
kutującymniniwitom.=20.

Jó zef (Biblijny) nie skłamałw sło-
wach:Szpie ga mi je ste ście, itd.(rdz
42,15),twierdziŚwiętyaugustyn,
użyłbowiemsłowa:je ste ście, za-
miast:ucho dzi cie za. =30.

Jó zef (flawiusz),wybitnyhistoryk,
przezwieluchwalony.=665.

Jó zef (oblubieniec)miałdwóchoj-
ców:prawnegohelego,rodzonego
Jakuba.=571.

Jó zef gdyMaryjępojąłzamałżonkę,
miał osiemdziesiąt lat, twierdzi
nierazepifaniusz.=574.

Jó zef iKleofasbylibraćmiwedług
hegezypa.=574.

Jó zef przypuszczasię,żeopróczMa-
ryimiałinnążonę,ponieważnie-
którzy w ewangelii zwani są
braćmiPana.=573.

Ju liu sza afrykańskiegopięćtomów
oczasach.=666.

K

Ka je tan mylisięw tym,żeuważa,
iż proroctwo Daniela nie mogło
odnosićsiędobożkaantiocha.=
83.

Ka je tan uważa, że Bóg nie jest
sprawcągrzechujakotakiego,lecz
nailejestkarągrzesznika,alboko-
gośinnego.=23.

Ka je ta na błąd w wykładzie Pisma
Świętego.=435.

Ka je ta na ganisięzabłędnepojmo-
wanietegourywka: przy stę pu ją ce -
mu do Bo ga trze ba wie rzyć, itd.=
697.

Kal win mówi,żeeucharystiadlatego
przezstarożytnychnazywanajest
ofiarą,ponieważjestprzykładem
iobrazemofiary.=816.

Ka no nicz ne go prawaznajomośćdo-
wodzisię,żeTeologowijestbar-
dzokonieczna.=489.

Ka no nów świętychtłumaczomwie-
rzy się, iż chrystus jest obecny,
ponieważkanonynapożytekKo-
ściołazostaływydaneprzezDucha
Świętego.=496.

Ka no ny apostołówniepowinnybyć
zaliczanedoksiągkanonicznych.
=321.

Ka no ny spodKopułyniemająpowa-
gikościelnej.=349-354.

Ka płan niemożewziąćżadnejnagro-
dyodwieluzajednąMszę.=855.

Ka płan, czyzaniewielu,czyzawie-
luodprawia,możeswoimprawem
domagaćsięjedzeniakoniecznego
dożycia.=855.

Ka pła ni przezBogapowołanitoci,
którzyprzezapostołówiichna-
stępcównależyciezostalipowoła-
ni.=822.

Ka rion i jego historia pachnie lu-
trem.=662.

Kle mens niewszystkiekanonyapo-
stolskiewydał,leczniektóreprzez
Grekówzostałydorzucone.=80.

Kle mens niewszystkieksięgikano-
niczne zebrał, które apostołowie
ustnieKościołowiprzekazali.=80.

Kła mać, totwierdzićbłąd,wzamia-
rzewprowadzeniawbłąd.=13.

Kłam stwo mówić, jak i złoczynić,
sprzeciwiasięnaturzestałejinie-
wzruszonej.=16.

Kłam stwo wypłynęłoby ze źródła
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prawdy, gdyby ktoś przez Boga
zostałwbłądwprowadzony.=16.

Kon stan tyn, żedałrzympapieżowi
Sylwestrowi,niejestpewne.=622.

Kon stan ty na chrzest.=623.
Kon stan ty na trąd.=623.
Ko ściel ni pisarze,jeślikłamią,sąbez-

wstydni i niezbożni, bo zasada
cnotyorazpoznaniadobrejwiary
jestimłatwiejsza.=655.

Kościoła członkamisąwszyscyci,któ-
rzymającharakterzchrztuchry-
stusowego, jeśli po zewnętrznej
herezjipublicznymsądemKościo-
łaniezostaliwycięci.=225i278.

Ko ścio ła pojmowaniePismajestwła-
ściwympojmowaniem.=718.

Ko ścio ła postanowienia, które nie
opierająsięnapewnychimocnych
podstawach, pewne imocne być
niemogą.=338.

Ko ścio ła powagajestpewnymprawi-
dłemdookreślenia, która księga
jestkanoniczna.=40.

Ko ścio ła powaganiejestzasadąprzez
się pobudzającą do wiary, lecz
przyczyną,bezktórejniewierzyli-
byśmy.=59.

Kościoła powagapowiązanajestzpo-
wagąPismaŚwiętegoimocąpra-
wapowiązanychjednąidrugąbie-
rzesięnadowódinnej.=58.

Ko ścio ła przywilejem publicznym
było,żePiotrprzedkładałrzetel-
ną wiarę dla umocnienia innych
iwosądziewiarynieustawał.=
717.

Ko ścio ła rzymskiegopowagawielu
uzasadnieniamijestzwalczana.=
363itd.

Ko ścio ła rzymskiegozwyczajejed-
nesąwspólnecałemuKościołowi,
inne zaś szczególnie jego, tamte
wszystkieKościołyobowiązanesą
przyjąć,tychnie.=418-419.

Ko ścio ła społecznośćkarywiernych
braciczyniprzezprzyjaźńwspól-
nymi.=844.

Ko ścio ła wiaraustaćniemoże.=235.
Ko ścio ło wi, któryapostołowie za-

uważyli,danyzostałDuchPrawdy
i innecharyzmatyorazobietnice
DuchaŚwiętego.=251.

Ko ścio ło wi, którymiałbyćpoapo-
stołach, chrystus obiecał Ducha
Prawdy, któregoobiecałaposto-
łom.=237.

Ko ściół zkogoprawdziwieiwłaści-
wiesięskłada.=128-133i265.

Ko ściół chrystusa strzeże i zawsze
będziestrzegłPismaipojmowania
Pisma.=718.

Ko ściół jestmiejscem,dokądnapły-
wamnogośćludzi,orazsamąmno-
gością.=223.

Ko ściół jestnieskalanywtych,którzy
odwinypotępieniagodnejsąwol-
ni,chociażwszyscyzaciągajątro-
chęwinypowszedniej.=270.

Ko ściół koniecznejest,bybyłjawny
iznanywiernym.=250.

Ko ściół madwaznaczenia,najpierw
ten,któryjestzespołemwszystkich
wiernychodpoczątkuażdokońca
świata; potem ten, który w imię
chrystusazgromadzonyjestprzez
chrzest.=224i227.

Kościół niemiałbyprawdziwejewan-
geliiBoga,anawetwiarychrystu-
sa,gdybyniemiałprawomocnego
znaczeniaPismaŚwiętego.=719.

Ko ściół niemożebłądzićwwierze.=
237.

Ko ściół niemoże wyjmować wier-
nychzwęzłatradycji,któreapo-
stołowieotrzymaliodchrystusa,
ani ich jakimśprzeciwnymzwy-
czajemobalać.=195.

Ko ściół niepowinieniniemożebyć
zwanysynagogąszatana.=275.
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Ko ściół obecnymożeprawemwła-
snym,uczyćtych,którzyprzyjęli
wiarę,cokolwiekjestwiary.=44.

Ko ściół pośmiercipapieżapozostaje
jeden,okaleczonyjednakiumniej-
szonyidlatego,chociażmaDucha
Prawdy,sądyjegowsporzewiary
nietakbardzosąpewne.=275.

Ko ściół starszy jest od Pisma, stąd
wiaraireligiaistniejąbezPisma.=
179.

Ko ściół wnauceobyczajów,wtymco
konieczne jest do zbawienia, nie
możebłądzić.=333.

Ko ściół wobyczajach,któredotyczą
osób lub kościołów prywatnych,
możebłądzićznieznajomości.=
339.

Ko ściół wsprawiepoważnejniemo-
żecałemuludowinakazaćczegoś,
co byłoby przeciwne ewangelii,
alboprawunaturalnemu.=335.

Ko ściół wiernychterazżyjącychnie
możenapisaćksięgikanonicznej,
lecz może określić, która księga
jestkanoniczna.=43i660.

Ko ściół zwie się katolicki, to jest
powszechny, zpowoduwspólnej
wiary,powszechnejnauki,iponie-
ważrozlanyjestpocałymświecie,
zgodnie z zapowiedziami proro-
ków.=279.

Ko ściół, byniebłądziłwkanonizacji
świętych,wierzyć trzeba, iżBóg
szczególniezadbał.=340.

Ko ściół, któreprzykazaniamożeroz-
wiązać,aktórychniemoże.=155.

Ko ściół, który teraz jest iktórybę-
dzie,niemożebłądzićwwierze,
jakiKościółdawny.=142i725.

Krew chrystusajestnaszatymspo-
sobem,którymświatłosłońcajest
nasze,mianowiciejakoprzyczyna
powszechna.=823oraz857.

Krew chrystusapodpostaciąchleba

iwinazistotydajeodpuszczenie
karyigrzechówpowszednich,cza-
sem jednak, chociaż przypadło-
ściowo, daje także śmiertelnych,
nieponieważjestofiarowana,lecz
ponieważjestprzyjęta.=851.

Krew chrystusa w poszczególnych
sakramentach sprawia szczegól-
ny skutek, zgodnie z każdego
szczególnymznaczenieminaturą.
=851.

Krew chrystusa,gdybytakwłaściwie
byłanasza,jakkażdemuwłasnajest
swoja,bezwątpieniaofiarąKrwi
chrystusaodpuszczonabyłabycała
wina,chociażnieskończona.=856.

Krew chrystusa,określasięzezna-
czeniapostacichlebaiwina,jako
zprzyczynynarzędziowejiwspo-
magającej,żetoodpuszczeniespra-
wia,któregouczestnikamisąci,co
godniedoołtarzaPańskiegoprzy-
stępują.=852.

Ksiąg adama,henochainoegoKo-
ściółniezechciałprzyjąć.=646.

Księ ga bardzo dlastarożytnościzale-
cana,mężowiroztropnemupowin-
nabyćbardzopodejrzana.=647.

Księ ga, czytego,czyinnegojestpi-
sarza,wierzekatolickiejniebardzo
zależy, byle wierzono, że Duch
Świętyjestautorem.=88i90.

Księ ga mi świętymi nazywa się te,
któreświęcipisarzeotrzymalipod
dyktandoDuchaŚwiętego.=8.

Księ gi płóciennebyłykiedyśurzy-
mian.=632.

Księ gi świeckieganiijakieniektórzy
przeciwkonimwydają,pełne ta-
jemnicKościoła.=657.

L

Lat liczbaodwyjściasynówizraela
zegiptudorozpoczęciaświątyni
przezSalomona.=611-612.
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Lat liczbawszystkich,którzyprzewo-
dzili od Mojżesza do Salomona
wksięgachStaregoTestamentuwy-
raźniejestokreślona,zwyjątkiem
czterech,mianowicieJozuego,San-
gara,SamuelaiSaula.=619.

Licz ba źródełTeologiiwynosidzie-
sięć.=4.

Licz by skażoneznajdująsięwhisto-
riiświętejiświeckiej.=607.

Lip po ma no alojzywydałpoważną
historięożywotachświętych.=654.

Li stu dohebrajczykówniewłączać
do kanonicznych, jest herezją. =
64,90-91.

Li stu DrugiegoŚwiętegoPiotranie
włączaćdokanonicznych,jesthe-
rezją.=64i99.

Li stu Jakuba niewłączać do kano-
nicznych,jestherezją.=65i99.

Li te ra tasamamożerazemzawierać
wieleliteralnychznaczeń.=951.

Lud żadenniejesttakdziki,bynie
wiedział,żetrzebamiećBoga.=
695.

Lud Żydów przekazał dowództwo
Machabeuszom, nie jako własne
idziedziczne,leczdlazachowania
prawadobrapowierzonego.87.

Lu dzie dobrzychociażsąnieliczni,
więcej znaczą,by ludbyłdobry,
niżwieluzłych,byludnazywany
byłzły.=275.

Lu dzie ludziom konieczne jest by
wierzyli, chybażenależypędzić
życienasposóbzwierząt.=566.

Lu dzie mają takieusposobienie, że
mogągrzeszyć.=16.

Lu ter twierdził,żefilozofiajestTeo-
logowiniepotrzebnaiszkodliwa,
a wszystkie nauki spekulatywne
sąbłędami.=503.

Lu te ra nie chcą nasze kapłaństwo
ukształtowaćnasposóbTurków.=
814.

Lu te ra nie eucharystię przyjmują,
anieofiarujązarazem,Wieczerzę
Pańskąsprawują,ofiarykrzyżanie
sprawują.=808.

Lu te ra nie kiedyśstwierdzili,żePi-
smo Święte jawne jest każdemu
mającemuDuchaŚwiętegoiświa-
tłowiary.=35.

Lu te ra nie mówią,iżsądwanajbliż-
szegatunkiofiaryiniemawięcej.
=802.

Lu te ra nie myślą,żeżadnegodogma-
tuniemożnaudowodnićtradycją.
=171.

Lu te ra nie naopakokreśliliofiarę,że
jestobrzędem,lubczynem,przez
nas Bogu oddanym, abyśmy go
uczcili.=799.

Lu te ra nie niechcąwKościeleżad-
negoprawa,przezktóreznaczenia
Pisma byłyby określane, oprócz
własnegorozumu.=175.

Lu te ra nie niemogą uchwycić nie-
właściwości, ani swoich ani mi-
strza, a my z nimi rozprawiając
niczego innego niemożemy, niż
igraćczasemitrudem.=175.

Lu te ra nie nie przeczą całkowicie
ofierze,leczwtym,iżmówisię,
żejestskładanazagrzechy,chcąc
wywyższyć chrystusa, który raz
ofiarowany, odpuścił wszystkie
grzechy.=818.

Lu te ra nie przeczą,żeKościółcośod
apostołów otrzymał bez Pisma,
mywbrewtemutwierdzimy,żezo-
stałootrzymane.=142.

Lu te ra nie słusznie zwani są sługa-
miantychrysta,którzytakjakon
uczyni,usuwająustawicznąofiarę.
=813.

Lu te ra nie twierdzą,żePismoŚwięte
ma tylko jedno znaczenie, i ono
stoiotworemkażdemubeznauczy-
ciela.=176.
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Lu te ra nie usiłujądowieść,żeeucha-
rystianiejestofiarą.=789n.

Lu te ra nie wieluuzasadnieniamiusi-
łująpokonaćpowagęŚwiętych.=
420.

Lu te ra nie, bykiedyśprzezuczniów
najbardziej niedorzeczne błędy
odszczepieństwaniezostałyspo-
strzeżone,pragnąichodwieśćod
wszelkiegosposobupoznawania.=
504.

Lu te ra nów zdanieodpierasięwielo-
marozumowaniami.=176.

Lu tro wi danyzostałklucz od stud ni
prze pa ści (ap9,1),bywygrzebał
błędytampogrążone.=262.

Ł

Ła ciń ski blask i chwała, zaciemnił
jasnośćGrecji.=655.

Ła ma nie ispożyciepostacinależydo
całościofiaryzewnętrznej.=851

Ła ska jestmilszaiwylewniejszaniż
natura.=839.

m

ma go wie uwielbilichrystusatrzyna-
stegodniaponarodzeniu.=577.

ma go wie, którzyuwielbilichrystusa,
czy byli królami, czy nie, mało
znaczy.=576.

mahomet prawemwydanymdlaswo-
ichzamknąłwszelkidostępdoroz-
trząsania.=175.

ma łżeń stwa materięiformę,orazczy
małżeństwoudzielałaski,Teologo-
wiestwierdzająniestaleirozmai-
cie.=477.

ma łżeń stwa szafarzaminiesązawie-
rający:mężczyznainiewiasta.=481.

ma łżeń stwo bez sługiKościoła za-
warte, czy jest sakramentem. =
478.

ma łżeń stwo bez sługiKościoła za-
warte, że nie jest sakramentem,

dowodzisięwielurozumowania-
mi.=480.

ma rek ewangelista jak może być
obronionyprzedbłędemwzapisie,
żePanzostałukrzyżowanyotrze-
ciejgodzinie.=158-160.

ma ry ja nacowydałaofiaręMagów.
=578.

me lanch to na takwielkabyłagłupo-
ta,żetwierdził,iżjednakowowła-
snedziełoBogastanowiłazdrada
JudaszaipowołaniePawła.=22.

mel chi ze dech, żechlebiwinozłożył
Boguwofierze,jakwnioskujesię
zrdz14,18-20.=812.

me ta ste ne sa anniusza,historyka,od-
rzucaautor.=640.

mężowie apostolscyiduchowiwszyst-
korozróżniają,cojestkonieczne
dozbawienia.=62.

mę żo wie roztropniniechcą,bypo-
znanieBogabyłopróżnująceibez-
czynne.=676.

micça dlahebrajczyków znaczyofia-
ra.=814.

młod si jacyśsądzą,żemogąprzeko-
nać,iżBógniekiedyprzezludzką,
alboanielskąposługęludziwpro-
wadził w błąd, jednak nie przez
samegosiebie.=10.

moc Boża bezwarunkowa zwykle
określanajestotychrzeczach,któ-
reniezawierająsprzeczności. =13.

moc Bożauporządkowanaokreślana
jestotym,comożezaistniećzza-
chowaniemprawa i postanowień
Bożych.=13.

mo jżesz byłkapłanem.
mo jżesz dostałodBogaprzykazanie,

byPrawoludowiwypisał,ukryte
zaś tajemnice Prawa, by objawił
słudzeswemuJozuemu.=182.

mo wą pospolitąnazwyrzeczyuży-
wane są na oznaczenie pozorów
rzeczy.=587.
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msza, żejestofiarą,dowodzisiępo-
wagąKościoła,Soborów,Papieży,
orazświętych.=815-816.

mszę mamyztradycjiapostołów.=
815.

mszy znaczeniejestnieskończoneco
dowystarczalności,niecodosku-
teczności.=854.

n

na czy nia srebrneizłoteorazwypo-
sażenieegipcjan,cooznaczają.=
464.

na masz cze nie nie uczy każdego
owszystkim,leczkażdegootym,
comujestwłaściweikonieczne.=
49.

na masz cze nie wewnętrznemądrym
nauczycielomKościoławystarczy
doodparciatego,cosprzeciwiasię
wierze, lecz nieświadomym po-
trzebazewnętrznejnauki.=49.

na uczy cie la chrześcijańskiegogłów-
nym zadaniem jest zagrzewać
w zdrowej nauce, a tych, którzy
sprzeciwiająsię,ganić.=[a4ver-
so].

na uczy cie le hebrajczykówzwielkim
staraniem usiłowali zepsuć tekst
hebrajski=111.

na uczy cie le młodsi co mogą i po-
winniczynićwwykładziePisma
Świętego.=456-457.

na uka ewangelicznaniejestwłaści-
wiezwanaaniherezją,anisektą.=
735.

na uka każdamadwieczęści,wjed-
nejustalanesąsamepodstawyjako
podwaliny,wdrugiejzałożywszy
podstawy wysnuwa się wnioski.
=33.

na uka ludzka, każda powinna być
odniesionadoBoga,jakodoźró-
dłaipierwszegopoczątkuwszel-
kiejmądrości.=517.

na uka obyczajówniemniejwyma-
gana jest do zbawczego pasienia
owiec,niżnaukawiary.=333.

na uka wiarykoniecznaposzczegól-
nym ludziom, każdemu w sobie
duchamającemu,samaprzezsię
możejestznana.=49.

na uki ludzkie winny unikać dwu
zwłaszczawad.=514.

na ukom ludzkimcoganiąipotępia-
jąmężowieuczeniiojcowienasi.
=518.

na zwę rodzajunadawaćtemugatun-
kowi,którywtymrodzajujestnaj-
mniejdoskonały,byłowzwyczaju
imowiestarszych.=765.

nem rod, żeprzeniesionyzostałprzez
bogów,powiedziałBerozus.=637.

ni cej ski Sobór, że za czasówKon-
stantynaprzezSylwestrapapieża
został zwołany, najpoważniejsi
historycyprzekazali.=568.

nie ofia ru ją cy nieprzyjmująrównej
części,jeślizawięcej,niżzajed-
negotylkobyłabyskładana.=855.

nie wo li siedemdziesiątlatjaktrzeba
liczyć,czydopierwszegorokucy-
rusa,czydodrugiegorokuDariu-
sza,szerokosięrozprawia.=588.

nie wo li siedemdziesiątlatpoczątek
należyprzyjmowaćodspustosze-
nia,anieoduprowadzenia.=591.

noe, gdyleżałpijany,czarodziejską
pieśniąprzez synachamazostał
wedługBerozaobezpłodniony,oraz
jestJanusemitd.=637.

noe, żepozatrzemapierwszymisy-
nami zrodził więcej po potopie,
twierdziBerozusanniana,wbrew
PismuŚwiętemujaksięzdaje.=637.

O
Ob ra zo wą mowązwykłosięprzeno-

sićnacałość,coprzypadaczęści.
=262.
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Ob szer ność korzyściąsięmierzy.=8.
Od pusz cze nie nieprawościdwojakie:

jednodoskonałe,drugieniedosko-
nałe.=828.

Od stęp cy popadają w kary herety-
ków.=738.

Od stęp stwo niejestherezją.=736.
Ofiar więcej niż dwa rodzaje były

wStarymTestamencie.=803.
Ofia ra domaga się czegoś innego,

pozaskładaniem.=798.
Ofia ra dwojaka:jednaogólna,druga

szczegółowa.=824.
Ofia ra eucharystiidwomasposoba-

mi przez Katolików głoszona. =
803.

Ofia ra idarróżniąsię.=798.
Ofia ra jakim sposobem mówi się,

żegładziprzewinieniaiodpuszcza
grzechy.=848.

Ofia ra jestczynemwłasnymreligii.
=797.

Ofia ra jestgatunkiemświętegoire-
ligijnegoczynu,adlategoświęty
czynjestjakbyrodzajemofiary.=
797.

Ofia ra jeślijestkrwawa,śmierćbę-
dzie krwawa; jeśli zaś jest bez-
krwawa, śmierć takżebędziemisty-
cznaibezkrwawa,toznaczysku-
tekśmiercijakbyterazbyłobecny.
=826.

Ofia ra ołtarza pomaga żywym na
sposóbodkupieniaizapłaty,zmar-
łymzaśbyćmożetylkonasposób
modlitwyiwstawiennictwa.=853.

Ofia ra ołtarzazistotyswejjestprze-
błagalna,atakżezistotyswejusta-
nowionanaodpuszczeniegrzechu.
=851.

Ofia ra prawdziwie iwłaściwie jest
wnowymPrawie.=804-817.

Ofia ra wPiśmieŚwiętymdwojako
jestnazywana:właściwieiprzeno-
śnie.=799.

Ofia ra, czyzawierazabicieofiarowa-
negozwierzęcia, iw jakisposób
weucharystiizachodziśmierćżer-
twy.=825.

Ofia ra: koniecznajestżertwawynisz-
czanadlaBoga.=797.

Ofia ra: nazwazwykłabyćużywana
czasemorzeczy,którajestskłada-
naPanu,aczasemosamejczynno-
ściofiarowania.=803.

Ofia ra: niemożebyć, gdzieniema
składania.=798.

Ofia rę składającyniemniejszączęść
otrzymują, jeśli zawielu, niż za
jednegotylkobyłabyskładana.=
854-855.

Ofia rę składającysąpomocnicyisłu-
chającyMszy,citakże,którzyka-
płanowi dostarczają środków do
życia, albo jakimkolwiek sposo-
bemofierzesłużą.=856.

Ofia rę składający,każdywedługswej
pobożnościotrzymujeczęśćofiary
ołtarza.=856.

Ofia ro wa nie ciałaikrwichrystusa,
którezwiemymsząiofiarą,mamy
ztradycjiapostołów.=815.

Ofia ry ołtarzaskutekniezwiększasię
przezdobregosługęiniezmniej-
szaprzezzłego.=843.

Oj ciec wysłuchuje wszystkich mo-
dlitw,którechrystuswylewaprzez
siebie,wkażdymczasieimiejscu,
lecz nie zawsze wysłuchuje
tych,któreofiarujeprzezludzi.=
852.

Oj co wie starożytni w wypowie-
dziach, które zdają się oznaczać
działanieBogawzględemtwardo-
ści, ślepoty, błędów i grzechów,
uznająsamtylkodopust.=27.

Oł tarz nazywasię,naczymskładasię
ofiarę,jakstół,naktórymspożywa
sięjedzenie.=814.

Osjan der iinnikatolicy,żespierają
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się,iżJózefodnosisiędodwóch
ojców,jestzmyślone.571.

Osjan der lubi za nic mieć zdrowy
rozsądekświętych.=571.

Owca, nazwaprzyjmowana.zazwy-
czajdlasprawiedliwychidobrych,
niekiedytakżedlazłychiniepra-
wych=266.

Owczar nia chrystusa,nazwaniekie-
dyprzyjmowanadlasamychspra-
wiedliwychiprawych.=266.

P

Papież iojcowieSoboruzawszespeł-
niają to, co do nich należy, gdy
ogłaszająwiarę.=323.

Pa pież iSobórjakądrogąpostępują
w sądach wiary i co Papieżowi
oraz Soborowi należy przyznać.
=327.

Pa pież iSobórobowiązanisąwokre-
śleniachwiary stosować należną
staranność.=319.

Pa pież mawKościeletakwielkąwła-
dzę,jakadlautrzymaniaobywateli
rzeczypospolitejchrześcijańskiej
wwierze,religiiorazobowiązku
jestkonieczna.=377.

Pa pież możebyćheretykiem.=416.
Pa pież możedyspensowaćod tego,

copostanowiliapostołowie jako
pasterzeKościoła.=195.

Pa pież niebyłdziedzicemosobistych
przywilejówPiotra,lecznastępcą
w tym, co należało do ogólnego
ikoniecznegopożytkuKościoła.=
417.

Pa pież nie jestobowiązanyprzyjąć
pogląduwiększejczęściSoboru.=
317.

Pa pież nigdy niemówił przeciwko
dobrzemyślącymojcomSoboru.
=318.

Pa pież tylko może określić, która
księgajestkanoniczna.=47.

Pa pież, czyjestzobowiązanywwy-
daniuwyrokuiśćzawiększością
sędziów.=316.

Pa pie ża wierni mogą sądzić tylko
wwypadkuherezji.=416.

Pa pie że gdywydająksiążkiojakiej-
kolwiekrzeczy,nieorzekająjako
sędziowieowierze.=406.

Pa pie że niektórzypopadliwherezję.
=415.

Pa pie że odpowiadajączęstonapry-
watne pytania rozwijającwłasny
pogląd na rzecz, a nie wydając
orzeczenia.=403.

Pa ste rze Kościołanieprzezwiększą
mądrośćsąmocniwwierzeina-
uce,leczprzezszczególnestaranie
chrystusa.=342.

Pa triar chów dwunastupogrzebanych
jestwSychem,aniewhebronie.
=167.

Pa weł nasieniemabrahamazwielud
pogan,inazywagomłodszymbra-
tem.=19.

Piotr apostoł,jakjestgłowąKościo-
ła,takijegopodwaliną.371.

Piotr gdy nauczał Kościół i owce
wwierzeumacniał,niemógłbłą-
dzić.=372i722.

Piotr jak najbardziej znaczącymi
słowami wyjawia (2 P 1,16-18),
kiedyapostołowiewidzieli: chwa -
łę ja ko Jed no ro dzo ne go od Oj ca
(J1,14).=864.

Piotr napomnianywyroczniamiPań-
skimi wyjechał z antiochii do
rzymuikatedręstamtądprzeniósł.
=412.

Piotr: czyminnymjestconależydo
osobistej wybitności człowieka,
czyminnymconależydopożytku
Kościoła.=417.

Piotr, gdybymógłpaśćowcefałszy-
wymi błędami, nie byłby dany
przezchrystusaKościołowi.=373.
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Piotr, że w rzymie założył stolicę
ichwałąmęczeństwadlachrystu-
sa został uwieńczony, wszystkie
poważnehistorieprzekazują.=568.

Pio tra apostołachrystusustanowił
pasterzemKościołaPowszechne-
go.=369.

Pio tra przywilejembyło,żejegooso-
bistawiaraniemogłaustać.=413
i417.

Pio tro wi danajestmocniemniejusu-
wania niewiedzy jak usuwania
grzechów.=372.

Pio tro wi ijegonastępcomnajpierw
mocnąipewnąnaukępowinniśmy
przyznaćizarazKościołowirzym-
skiemu.=398.

Pio tro wi są powierzeni,którzymają
sakramentwiary.=266.

Pio tro wi zmarłemu,Boskimprawem
następujeinny,wtejsamejpowa-
dzeiwładzy.=273.

Pi sma przykazaniajednesączasowe,
drugiesąwieczne.=154.

Pi sma Świętego moc padnie, jeśli
poprzezsługimożemybyćmyleni
przezBoga.=14.

Pi sma Świętegoprawowitywykład,
ma być przyjmowany z tradycji
przodków.=443-448.

Pi sma Świętego siłaimocwniektó-
rychmiejscach niewystarczająco
wyjaśnione są przez przeczenie.
=27.

Pi sma Świętego zwyczajemjest,ten
samludnazywaćrazszczęśliwym
zpowodu sprawiedliwych, drugi
raz nędznym i nieszczęśliwym
zpowodunieprawych.=274.

Pi sma zwyczajemjesttakganićlud,
jakbywszyscybyliźliitakpocie-
szać,jakbywszyscybylidobrzy.=
256-257,274oraz346.

Pi smo czasem zwykło małe liczby
pomijać.=620.

Pi smo jestsędziąmartwym,którynie
może ani wysłuchać uzasadnień
spórtoczących,aniogłosićwyro-
ku.=39.

Pi smo przezzdrowegopoświadczone
zwiesiętestamentem.=97.

Pi smo Świę te anijasno,animrocznie,
nie zawierawielunależącychdo
naukiiwiary.=145-146.

Pi smo Świętenawetterazniezawie-
rawyraźniewszystkiego,conale-
ży do nauki chrześcijańskiej. =
145.

Pi smo Święte:wwyjaśnianiupotrze-
bategosamegoDucha,wktórym
ono powstało, Boskiego zaiste
iprorockiego.=130.

Pi smo wwielumiejscachmawyraz
hebrajskizjegotłumaczeniem.=
94.

Pla ton przekazuje,żekapłanipowin-
niobfitowaćwielkąjasnością,dla
wielkościtego,cosprawują.=813.

Pla ton twierdzi, że duchy są nie-
śmiertelne,byprzynajmniejkiedyś
prawimężowieotrzymalinagrodę
cnoty.=696.

Pla ton żądzęzwieżeremzłych.=523.
Pod nie ty jakieśzewnętrzneiludzkie

konieczne są zgodnie z prawem
ogólnym,byśmyzostalidoprowa-
dzenidowiarywewangelię.=51-52.

Pod sta wy nauk niektóre są wprost
pierwsze, inne są zaiste główne
ibezpośrednie,leczbardziejzwię-
złe.=692.

Pod sta wy nauksądwojakie.=33.
Pod sta wy te:Bóg jest i jest od daw cą

szu ka ją cym go (hbr 11,6), jako
pierwszewiarygodnewszystkiear-
tykuływiaryzawiązkowowsobie
zawierają.=692.

Pod wa li na domu w przenośni jest,
zzachowaniemanalogii, tymsa-
mymcogłowaciała.=370.
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Po ga nie chcielimiećtakichbogów,
jacyteżsamibyli.=901.

Po gło sek pospólstwa surowi ludzie
nie zwykli nasłuchiwać, chociaż
bardzopoważnimężowieuczynili
tonapiśmie.=657.

Po ku ty sakramentu ustanowienie
orazprzykazaniespowiedzi,synod
w alcala de henares sporządza
ztego:Któ rym od pu ści cie grze chy,
itd.(J20,23).=726.

Po moc szczególna Boga konieczna
jestdowierzenia.=53.

Post czterdziestodniowyjestpostano-
wieniemapostołów.=594.

Po sta no wie nia papieskie:dwojena-
leży rozróżnić: jedno to zamiar
i wniosek, drugie jakby zasada
ipowód,podaneprzezpapieża.=
401.

Po wa ga wnauceTeologicznejzajmu-
jepierwszemiejsce,rozumostat-
nie,wpozostałychzaśnaukachjest
odwrotnie.=3.

Po zna nie darmodanezakładapozna-
nieprzyrodzone,takjakłaskana-
turę.=695.

Po zna nie naturyjestwpewienspo-
sóbokaleczone,jeślinienastępuje
żadnedziałanierzeczy.=675.

Praw Kościołaniewszystkichnależy
szukaćwzwojachpraw,wczym
wielusięmyli.=738.

Praw Kościoławieleniezapis lecz
zwyczajwłączył.=739.

Pra wa kanonicznegoznajomośćdo-
wodzisię,żekoniecznajestTeolo-
gowi.=489.

Praw da jakaśjest,któraniemapobo-
żności=526.

Praw da Pismaprawdziwieiwłaści-
wie jestwumyśle,wPiśmiezaś
niewłaściwie,takjakwznaku.=720.

Praw da Pismazawszebyłapowiąza-
nazpoprawnościąwiary.=110.

Praw dą najczystszą nie jest, której
jakimkolwiek sposobem domie-
szanyjestbłądipodstęp.=17.

Praw dy niektórekatolickietaknależą
dowiary,żepoichusunięciutakże
samawiarabyłabyusunięta.=765.

Praw dy niektórekatolickietakiesą,
żepoichobaleniuwiarawstrząsa
się,lecznieobala.=765.

Pra wi deł iprawjestwiele,którymi
możnaodróżnićprawdomównych
historykówodkłamców.=649.

Pra wi dła anniusza nie mogą być
pożytecznew osądzie historii. =
628-646.

Pra wi dła trzyanniusza,jakowska-
zówki, którymi bada się wiarę
iprawdękażdegohistorykasąda-
remnedowodziautor.=628.

Pra wi dła trzy,wedługktórychnale-
żykierowaćosądywiary.=758-
762.

Pra wi dło drugieprzedkładahistory-
ków,którzyzsurowościąumysłu
złączylijakąśroztropnośćwyboru
isądzenia.=656.

Pra wi dło pierwszepochodzizprawo-
ściirzetelnościczłowieka.=649.

Pra wi dło trzecie,któremuhistoryko-
wiKościółprzyznajepowagę,ten
godnyjest,byśmymutakżepowa-
gęprzyznali.659.

Pra wo lb36,1-13należypojmować
otychkobietach,którezbrakumęż-
czyznotrzymująojcowiznę.=122.

Pra wo ozaskarżeniuheretyka,nawet
ukrytego,nienaruszaprawaupo-
mnieniabraterskiego.=756.

Pre zbi te ra mi, tojeststarszymi,nazy-
wani są kapłani, ponieważ także
upogankapłaństwospoczywałona
królachalbostarcach.=822.

Pro ro cy pojmowali,któreproroctwa
sągroźbami,dlategoniemylilisię.
=20.
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Prze ci wień stwo zła i dobra takie
samojestjakprawdyibłędu.=16.

Prze kład łaciński Pisma Świętego
wtymcodotyczywiaryiobycza-
jów nie powinien być poprawia-
ny według tekstu hebrajskiego
iGreckiego.=107itd.

Prze kład, którydodajesiędozacho-
wanych wyrazów hebrajskich,
czy należy do Pisma Świętego?
=94.

Prze no śnię, postaćiobrazrzeczy,tyl-
kozrzeczybliskichipodobnych
właściwejestwydobywać.=19.

Przyczyn dwarodzaje:naturalnyioby-
czajowy.=30.

Przy czy ny pomocniczeniewszystkie
taksamosięmają.=843.

Przy ka za nia Bożego mocą mówi
się, iżdziejesię to,codziejesię
wporządkuBożejsprawiedliwo-
ści.=29.

Przy ka za nia ipostanowieniaaposto-
łów niektóre były czasowe, inne
zaświeczyste.=194.

Przy ka za nia zapisane w Piśmie
Świętym,jedneapostołowieotrzy-
maliodchrystusa,abygłosićpo-
ganom,drugiesamiapostołowie
przekazali ludom. Tamtych Ko-
ściółniemożerozwiązać,temoże.
=154.

Przy ka za nie wKsięgach Świętych
niekiedy brane jest jako prawo
izrządzenie.=29.

Przy ka za nie ogólniedaneoskarżania
heretykówpełnejestroztropności.
=755.

Przy ka za niem lubradąPananazywa
Paweł to, co chrystus własnymi
ustamiwewangeliialboprzyka-
zał,alboporadził.=152.

Przy po wie ści co innego obiecują
wśrodku,acoinnegozwierzchu.
=136.

Przy sło wia Salomonaledwiemożna
wyjaśnić,jeśliniewoparciuohe-
brajskizwyczajimowę.=136.

Przy sło wie: Ze słów nie po rząd nie
wy po wie dzia nych po pa da się w he -
re zję, jakjestprawdziwe?=740.

R

Roz dzielenie stosownejesttam:Du-
chow ny roz są dza wszyst ko (1Kor
2,15); jak i tam:On na uczy was
wszel kiej praw dy (J16,13);atakże
tam:Na masz cze nie je go uczy was
o wszyst kim (1J2,27).=61.

Ro zum obejmuje wszystkie rzeczy
i żadnym roztrząsaniem nie jest
wykluczany.=524.

Ro zu mo wa nia filozofiiktoodrzuca
sprzeciwiasięprawdzieBoga,na
którejsięopierają.=517.

Ro zu mo wa nia przyrodzoneiludzkie
okazujesię,żeteologowinietylko
sąpożyteczne,lecztakżekoniecz-
ne.=504-510.

Ro zu mo wa nia przyrodzone nie są
zbrojąSaula,którabardziejciąży
niżwspiera,leczraczejmieczem
Goliata.=514.

Ro zu mo wa nia przyrodzone, które
wchodzą w użytek Teologii są
czasemsłabe,niekiedymocne.=
516.

Ro zu mo wa nia mi przyrodzonymize-
wnętrznidowiarysądoprowadza-
ni, bracia umacniani, pojętni za-
praszani, przeciwni odsuwani. =
512-514.

Ró żni ca dwojakaznajdujesięmiędzy
świętymipisarzamiipapieżemoraz
ojcamisoboru.=315.

Rzecz po spo li ta niemożebyćutrzy-
manajaktylkodwiemarzeczami:
nagrodąikarą.=696.

Rze czy stworzoneprzezBoganiewła-
ściwiezwanesąmylne.=14.
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Rze ka wszelkichsłów,którymbrak
treściniepodobasię.=6-7.

s

sal ma na zar iSennacherybbylitoż-
sami,powiedziałeuzebiusz,wy-
raźniewbrewPismuŚwiętemu.=
662.

sa lo mon nie był typem chrystusa
wgrzechach,leczwpokoju.=19.

sa lo mon studiummądrościludzkiej
zwienajgorszymzajęciem,niedla-
tego,żezłe,leczponieważmozol-
ne.=523.

sa lo mo na rozproszone zdania po-
zbieraliinni.=89.

sąd o Pismach kanonicznych nie
należy do prywatnych obywateli
rzeczypospolitej.=39.

sąd oPismachprzezsamePismaod-
powiednibyćniemoże.=38.

sę dzia żyjącypowinienbyćwKo-
ściele, którymógłby rozstrzygać
sporyowiarę.=44.

sę dzio wie kościelnisłusznieskazują
tychwszystkichzaherezję,którzy
wątpiąwdogmatkatolicki.=746.

sę dzio wie wątpiącywupórbłądzą-
cego,przeprowadzićpowinnidwie
rzeczy.=761.

sę dzio wie wiarypouczeni.=759.
sę dzio wie wtedywyrokująbezpiecz-

nieoherezji,gdybłąddotyczyte-
go, co w żaden sposób nie jest
prawdopodobne,byprzezbłądzą-
cychbyłonieznane.=760.

sę dzio wie, którzydokonująsąduwia-
ryireligii,napomniani.=470.

sło wo „sądzę” często przyjmowa-
nejestwznaczeniu:myślę,mnie-
mam.=400.

sło wo rozkazywania nie zawsze
oznacza przykazanie, albo radę,
leczczasemtakżeprzyzwolenie.
=10.

so bo ro we określenia nie należą do
PismaŚwiętego.=319i326.

so bo rów ipapieżysądy,byzaprawo-
mocneuważano,niewystarczy,że
publicznie przez cały nawetKo-
ściółsączczonewliturgii.=328.

so bo rów mocpochodziodtego,za
kogochrystusprosił,abynieusta-
łajegowiara.=348.

soborów pewnepostanowieniaowie-
rze,pojakichznakachsiępoznaje.
=329.

so bo ru iSynodunazwaobejmujepa-
sterzy i biskupów zebranych na
jednymmiejscu,byokreślaćspra-
wy,któredotycząwiaryluboby-
czajów.=289itd.

so bo ry ipismapapieskiemająpew-
ne znaki, poktórychpoznajemy,
kiedyokreślają.=477.

so bo ry, czymogąbłądzićwobycza-
jach.=331.

so bór odprawionyprzezlegatówPa-
pieskich,czymamocnąpowagę.
=308-309.

so bór powszechny zwłaszcza ma
określać, która księga jest kano-
niczna.=46.

sozomena zapewnezamiastTeodoreta
karciGrzegorz,comubowiemza-
rzuca,najdujesięuTeodoreta.=694.

Speculum exem plo rum oraz: Au rea
Le gen da, wocenie.=585.

spraw ność wiarywodniesieniudo
Teologiitaksięma,jaksprawność
umysłu w odniesieniu do nauk
ludzkich.=56.

sto li ca apostolska i zasiadającyna
niej w osądzie i postanowieniu
wiaryzajednoitosamosąuważa-
ni.=400.

stwo rze nie, wyraztenzawierawso-
biezaprzeczenie,którepodstawio-
ne pod chrystusa bezwzględnie
usuwabóstwo.=767.
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syn Bożymówisię,żenieznadnia
sądu, ponieważ tai, że wie i nie
chceinnymobjawić.=877.

sy na go ga równieżpoczasieMojże-
sza,zawszemiałajednegonajwy-
ższego Kapłana, od jego sądu
zależeliwszyscyprywatniobywa-
tele,anawetmniejsisędziowie.=
376.

sy nod biskupiodprawianyjestprzez
poszczególnychbiskupówwewła-
snejDiecezji.=296.

sy nod biskupiprzezsięzaistemoże
sprawić w osądzie herezji wiarę
prawdopodobną,pewnejniemoże.
=306.

sy nod biskupi, jeżeli przez rzym-
skiegoPapieżapotwierdzonyjest
wpostanowieniachowierze,sta-
nowipewneuzasadnienieprawdy.
=305i724.

sy nod cały,żewrazzlegatamimoże
błądzić,jestniedoprzyjęcia.=314.

sy nod generalnyobradujepozwoła-
niuizgromadzeniuwszystkichbi-
skupówchrześcijańskich.=[295].

sy nod generalnyzatwierdzonypowa-
gą rzymskiego Papieża sprawia
pewnąwiaręwkatolickiedogma-
ty.=299i724.

synod generalny,którypowagąrzym-
skiegoPapieżaniezostałzwołany
ani zatwierdzony, może błądzić
wwierze.=297.

sy nod generalny,nawetzebranypo-
wagąPapieżarzymskiegomoże
błądzićwwierze.=299i336.

sy nod jest prowincjalny, gdyprzez
MetropolitęlubPrymasazwołani
sąwszyscybiskupijednejprowin-
cji,albokrólestwa.=296.

sy nod może określić dwa rodzaje
wniosków.=326.

sy nod powagą papieża umocniony,
przezinny,późniejszyniejestpo-

prawiany, lecz ten,któremubrak
zatwierdzeniapapieskiego.=359.

sy nod prowincjalnychociażbrakuje
mupowagiBiskuparzymskiego,
stanowi prawdopodobne uzasad-
nieniedoprzekonywaniaodogma-
tachwiary.=304.

sy nod prowincjalnyniezatwierdzo-
ny przez Papieża może błądzić
wwierze.=303.

sy nod prowincjalnypowagąPapie-
ża umocniony nie może błądzić
wwierze.=302.

sy nod zgromadzony przez legatów
papieskichmożebłądzićwwierze,
twierdząniektórzy,innizaśwyzna-
ją,synodgeneralnynawetzanim
przezpapieżazostaniezatwierdzo-
ny,marzetelnąipewnąpowagę.=
308-309.

sy nod, albopapież,żeopuścilista-
rannośćkoniecznąprzyrozstrzy-
ganiuzagadnieńwiary,jestniedo
przyjęcia.=323.

sy no dów powagawielu uzasadnie-
niamijestzwalczana.=285.

sy no du generalnegowiększejczęści
sąd,nawetjeślilegacizanimpój-
dą,niejestpewny,będziezaś,gdy
zatwierdzonyzostaniepoprzezpa-
pieża.314.

sy no du ojcowiewsprawiewiarysą
nie tylko radcami, lecz także sę-
dziami.315.

sy no dy nienapróżnosięgromadzą,
nawet jeśli papież jest mocnym
sędziąwsprawiewiary.=360.

sy no dy, jeden generalny, inny pro-
wincjalny,innyzaśbiskupi.[295].

sy no wie Bożyniezawszerozumiesię
prawi,leczniekiedytakżeci,któ-
rzy ojcowskie dobra zmarnotra-
wili.=265.

sza fa rze Sakramentuiofiaryołtarza
sąprzyczynaminasposób,wjaki
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przyczynąjestktoś,ktoprzykłada
ogieńdosłomy.=843.

sztu ka jestpewniejszymprzewodni-
kiemniżnatura.=683.

Ś

Świa dec twa zaczerpniętezestarożyt-
nościmożniejszesąwdowodze-
niu.=?

Świa tła przyrodzonegobadaniaiuza-
sadnieniaodrzucać,jestnietylko
głupie,lecziniezbożne.=?

Świa tło Bożezistotywydawanejest
dla widzenia, lecz przypadkiem
powodujeślepotęwtym,ktoma
oczyźleusposobione.=28.

Świa tło przyrodzone:błądzącwnim
niemniej bylibyśmyprzezBoga
zwiedzeni,niżgdybyśmybłądzili
przezświatłowiary,obabowiem
światłasąodBoga.=517.

Święci DoktorzyKościołanietaksami
uczą,jakwnichsamBóg.=449.

Świę ci pisarze, nawet najbardziej
doświadczeni,niewszyscysątego
samegostopniaimiejsca.=430.

Świę ci starożytni,jeśliodnichwierni
przyjęli błędne znaczeniePisma,
zpewnościąnieprzyjęliewange-
liiBożej.=449.

Świę ci wszyscyiDoktorzyKościoła,
gdyby twierdzili,że jakaśksięga
jestkanoniczna,trzebaprzyjąćtak
samo,jakbycałyKościółtwierdził.
=46.

Świę ci wszyscy w dogmacie wiary
błądzićniemogą.=451-454oraz
725.

Świę to zwyczajniewewangeliibra-
nebyłozaWielkanoc.=582.

Świę to, którewspominaJan5,1tonie
byłyzieloneŚwiątki,chociażzło-
toustyicyryltwierdzą.=585.

Świę tych dwojakie są rozprawy. =
424.

Świę tych jednegolubdwupowaga,
nawetwtym,conależydonauki
wiary, może dać uzasadnienie
prawdopodobne,pewnegoniemo-
że.=426.

Świę tych ojcównaukaitradycjaKo-
ściołataksązłączone,żeniemogą
byćrozdzielone,=453.

Świę tych ojców starożytna zgoda,
nie we wszystkich drobnych za-
gadnieniach Prawa Bożego, lecz
wprawidlewiarypowinnabyćprzez
nasnapewnonaśladowana.=456.

Świę tych powaga, gdy przytaczana
jestwumiejętnościach,któremiesz-
cząsięwświetleprzyrodzonym,
znaczytyleileprzekonałbyrozum
zgodnyznaturą.=255.

Świę tych powaga,trojakooniejmo-
żnarozprawiać.=423.

Świę tych starożytnych zgodny wy-
kład kto odrzuca, temu dowodzi
się,żeodrzucapojmowanie,które
Kościółmiałdotychczas.=447.

Świę tych świadectwamożnaprzyta-
czaćnadowód,alboświeckichdo-
gmatów, albo twierdzeńwiary =
424.

Świę tych wielu powaga, gdy inni,
chociażmniejliczni,sprzeciwiają
się, nie może Teologowi dostar-
czyćpewnychuzasadnień.=431.

Świę tych wszystkichogólnepojmo-
waniedajeTeologowinajpewniej-
szeuzasadnienie,dlawzmocnienia
twierdzeńTeologicznych.=434,724.

Świę tych wszystkichpowagawtym,
conienależydowiary,jestpraw-
dopodobna,niejestpewna.=432.

Świę tym doktorom,jeślikomuś,poj-
mowaniePismaŚwiętegojaknaj-
bardziejprzezDuchadanezostało.
=450.

Świę tym wszystkimw tłumaczeniu
PismaŚwiętegoktoodmawiaDu-
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chaPrawdy,tentegożDuchaKo-
ściołowizabiera.=450.

Świę ty mi doktorami, zgadzającymi
sięnajednoznaczeniePisma,kto
by wzgardził, nie człowiekiem,
leczBogiemgardzi.=444.

T

Ten najdalszyjestodprawdziwejkar-
ności,ktoniepoznał,żeBógjest
opiekunemsprawludzkich,anad-
tokierownikiemludziisędzią.=
696.

Teo log próczogólnejsztukirozpra-
wiania, którą przekazują dialek-
tycy,trzebabymiałinną.=1.

Teo log winienzapożyczać materięod
pisarzystarych,formęodmłodych.
=[a4verso].

Teologa rozprawiającegocojestpierw-
szymobowiązkiem.=711.

Teo lo gia dwojaka:jednaprzyrodzo-
na,druganadprzyrodzona.=685.

Teo lo gia jestrozumowaniemimową
oBogu.=672.

Teo lo gia możebyćoczywistaijasna.
=689.

Teo lo gia obracasiętakżewokółrze-
czyprzygodnych,bezszkodydla
swejnazwy.=678.

Teo lo gia wżadensposóbniezgarnia
śmieci,leczbudujezłoto,srebro,
drogiekamienienaBożejpodwa-
linie.=705.

Teo lo gia słusznie domaga się dla
siebienazwywiedzy.=678.

Teo lo gia, żeniejestpoznawcza,lecz
twórcza,niektórzyprzekonaćusi-
łują.=673.

Teo lo gicz nym wnioskiem czyli za-
gadnieniemjestwłaściwieten,któ-
ryrodzisięzpodstawteologii,jak
skutkizeswoichprzyczyn.=705.

Teo lo giem scholastycznymjest,kto
osprawachBożychrozumujeroz-

tropnie, uczenie z Bożych Pism
ipouczeń.=460.

Teologię scholastycznąodrzucająiod-
pędzająmłodsiheretycy.=459.

Teo lo gii celempierwszorzędnymjest
kontemplacjanaturyBoskiej;osta-
tecznym zaś, działanie tych rze-
czy,którekoniecznesądodobrego
iszczęśliwegożycia.=677.

Teo lo gii naszejzasadaformalnaoraz
wiaryjesttożsama.=689.

Teo lo gii pierwszymipodstawamisą
artykuływiary,wszystkoinne,co
zawartejestwPiśmieŚwiętymal-
bowtradycjach,jestjakbydrugo-
rzędne.=692.

Teo lo gii podstawy, albo są między
sobąrozłożoneiuporządkowane,
albozwiązaneizłączone,=706.

Teo lo gii podstawyfilozofowiemogą
ukazać prawdopodobnie, nie
mogąudowodnićkoniecznie.=700-
701.

Teo lo gii podstawy uznać należy te,
które zostały poprzez Świętych
autorówobjawioneKościołowiod
Boga.=691.

Teo lo gii prawdziweiszczerepodsta-
wyzawartesąwKsięgachŚwię-
tychoraztradycjachapostołów.=
393-394.

Teo lo gii prawdziwejtrzycele:znajo-
mość Boga, niebiańskich rzeczy
poznanie, ludzkich roztropność
iużywanie.=465.

Teologii racjaformalnadwojakaidwu-
częściowa.=688.

Teo lo gii rozważaniejestdwuczęścio-
we.=672.

Teo lo gii scholastycznejjakiejestwła-
ściwezadanie.=462.

Teo lo gii wyniki, gdy są podawane
wwątpliwość,stanowiązagadnie-
nia, gdy przekonują rozumowa-
niem,stanowiąwnioski.=704.
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Teo lo gii wnioskisąmocneiprzeko-
nujące.=679.

Teo lo gom, którzynieznająkanonów
papieskich,brakujewielekoniecz-
negodopożytkówTeologii.=488.

Teo lo go wi konieczna jest powaga
irozum.=3.

Teo lo go wie niektórzy niegodnie są
zwani.=636.

Teo lo go wie niektórzyurodzenisądo
niezgody.=461.

Teo lo go wie wszyscy w określaniu
pewnychitrwałychustaleńbłądzić
niemogą.=726-727.

Teo lo go wie wszyscy,żebywjednej
sprawiesięzgodzili,niemożesię
zdarzyć, jak tylko, gdy przez
DuchaBożegosąporuszani.=469.

Teo lo go wie z jakiego powodu nie
zostawiliżadnejpodstawywTeo-
logii,którejniepodalibywwątpli-
wość.=706-707.

Teo lo gów scholastycznychświadec-
two,jeślisprzeciwiająsięmuinni
mężowieuczeni,niewięcej zna-
czy,niżichrozumowaniealbopo-
wagapotwierdza.=467.

Teo lo gów wszystkich wspólnemu
zdaniuopieraćsię,jestlekkomyśl-
ne.=467-468.

Teo lo gów wszystkichzgodnemuzda-
niuowierzelubobyczajachsprze-
ciwiaćsię,jeśliniejestherezją,to
jestbliskieherezji.=468.

Ter tu lia na Opu scu la przezGelazego
apokryfy.=667.

Te sta ment mniejuroczysty,czyjest
ważny zdaniem aleksandra iii,
kanon:Cum es ses De te sta men tis.
(friedberg2,541). = 440-441.

Te sta ment ułacinnikówoznaczacza-
semumowęiprzyrzeczenie.=97.

Tłu macz Machabeuszyprosiowyba-
czenie, nie błędu, lecz wyrazu.
=83.

Tłu macz niejestobowiązanyrzeczy,
któresąwhebrajskim,zawszena
GreckiiŁacińskiprzekładać,jeżeli
znaczeniepozostajetosamo.=225.

Tłu macz Wulgatymiałjakiegośdu-
cha,sąsiadującegoibardzobliskie-
goprorockiemu.=131-132.

Tłu macz zachowującsłowahebraj-
skiemaprawododaćprzekład,co
mógłuczynićniezachowującsłów
hebrajskich.=94.

Tra dy cja mawiększąmocodpierania
heretykówniżPismo.=186.

Tra dy cje apostolskie zwalczane są
przezheretyków.=171-174.

Tra dy cje niesądodatkamidoPism
Boskich,leczsąraczejuzupełnie-
niamiijakbyichkomentarzami.=
206.

Tra dy cje są słowami Bożymi, nie
inaczej niż te, które zapisane są
wŚwiętychKsięgach.=206.

Tra dy cji apostolskichjedneaposto-
łowieodchrystusaPanaotrzyma-
li, inne zaśapostołowie sami za
sprawąDuchaŚwiętegodlapożyt-
kuKościoławydali.=194.

Tradycji apostolskichpewnośćimoc
wielu i wielkimi rozumowania-
miorazpowagamisąwyjaśniane
ibronione.=196-201.

Tra dy cji chrystusaiapostołówczte-
rysądrogibadania.=190-193.

U

Ucią żli we i trudne zarazem jest
wsporachTeologiizachowaćwy-
twornysposóbmówieniaibystry
rodzajrozprawiania.=6.

Układ prawdyzawartyzKościołem,
trzeba odnieść do jego pasterzy
inauczycieli.=343.

Upar ty jest,ktobardzotrwawbłę-
dzieikąśliwiepodtrzymujemylne
zdanieorazostrogobroni.=748.
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Ury wek ten:Nie wszy scy wpraw dzie
za śnie my, lecz wszy scy bę dzie my
od mie nie ni (1Kor15,51),dwoja-
kouGrekówsięczyta,ażadenod-
czyt przez mężów Kościoła nie
zostałodrzucony.=128-129.

Uspo so bie nie najlepsze duszyspra-
wia,żeczłowieknaukęBożą,ko-
niecznądozbawienia,wyróżniaod
przeciwnegobłędu.=50.

Uza sad nie nia przeciwko powadze
scholastyków.=466.

Uzasadnienia tych,którzyusiłująprze-
konać,żePismoŚwięteniewyma-
gauznaniaKościoła.=35-36.

Uza sad nie nia wszystkiewywodząsię
albozrozumu,albozpowagi.=3.

Uza sad nie nia, którepotwierdzają, że
wnaszejreligiicośjeststosowne
iodpowiednie,sądwojakie.=871.

Uza sad nie niom skierowanymprze-
ciwKsięgomMachabejskim, czy-
nisięzadość.=82-86.

W
Wąt pią cy wwierze,czyjestniewier-

ny.=741.
Wąt pie nie bezzgodyiniezgody,wła-

ściwieniejestanibłędne,anipod
każdym względem nieprzyjazne
wierze.=745.

We se le wKanie,żenieodbyłosię
wcały rokpochrzcie, niektórzy
niebezpowodumyślą.=581.

Wia ra iTeologianieinaczejsięma-
ją,niżsprawnośćpodstawiznajo-
mośćwniosków.=680.

Wia ra kieruje przyrodzonym rozu-
mem.=701.

Wia ra macoś,wcowszyscywierni
wyraźniewierzą, oraz coś,w co
samiwyżsiobowiązanisąwyraź-
niewierzyć.=54i281.

Wia ra niemożepozostaćwjednym
tylko człowieku, bo gdyby tylko

jedenwierzył,niewierzyłbyKo-
ściół.=?

Wia ra niepostępujezaprywatnymi
objawieniami,lecztymi,którena-
leżądowspólnejreligii.=690.

Wia ra niesprzeciwiasięnaturze.=
701.

Wia ra odnosisiędoznaczeń,aniedo
słów.=719.

Wia ra opierasiębezpośrednionapo-
wadze,Teologiazaśbezpośrednio
narozumie.=680.

Wia ra opiera się na objawieniach,
którewydaliapostołowieiproro-
cy.=690.

Wia ra sama, bez nauki i rozumu
obronićsięniemoże.=?

Wia ra wewnętrznapapieżanie jest
Kościołowikonieczna.=418.

Wia ra, codoniejnależyjestdwoja-
korozróżnione.=699.

Wia ry dogmatniezarazjeślizawiera
sięwzwojuprawakanonicznego,
powinien byćwierzony.=328 i 400.

Wia ry dogmaty,czyjesamchrystus
objawił apostołom, czy Duch
Świętypojegowniebowstąpieniu,
niemogąsięzmieniać.=196.

Wia ry formalnazasadaniejestfor-
malnązasadąteologii.=688.

Wia ry formalna zasada, którą jest
prawdaBoża,objawiającniewy-
starczy do poruszenia, jeżeli nie
jestobecnyBógporuszającywe-
wnętrznie.=56.

Wia ry formalnązasadąnie jestpo-
wagaKościoła.=54.

Wia ry nauką nie tylko to jest, co
apostołomwyraźniezostałoobja-
wione, lecz także to, co wynika
z jednej przesłanki objawionej,
adrugiejpewnejwświetleprzyro-
dzonym.=410.

Wia ry ostateczneuzasadnieniedoko-
nujesięwwewnętrznejprzyczynie
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sprawczej, to jestwBogu,poru-
szającymdowierzenia.=55.

Wia ry sprawność,żetracisięprzez
upartewątpienie,jestbardopraw-
dopodobne.=745.

Wie dzą pobożnościjestznaćPrawo
i pojmować Proroków, wierzyć
ewangelii,znaćapostołów.=526.

Wie rze jakimśsposobemprzeciwne
jest, co przeciwne jest zdrowej
nauce.=715.

Wie rzę temu,coBógobjawił,poru-
szony przez Boga bezpośrednio
szczególnymbodźcem.=55.

Wie ża Dawida,tojestpowagaPisma
Świętego, czterema machinami
zwyklejestbita.=8.

Wi na darowana jest ludziom przez
własnąwiaręimiłość,karanietyl-
koprzezwłasną,leczcudzą.=844.

Wi na jestczasemkarądrugiego.=23.
Win cen ty WalwaceńskiiŚwiętyan-

tonin florencki nie tak prawdzi-
wie,jakwielenapisali.=658.

Wład cy idostojnicysamitylkoongiś
mieli możność sprawowania ob-
rzędów.=814.

Wład cy ipasterzeKościołamajątego
samego Ducha Prawdy, co sam
KościółPowszechny.=142oraz
720.

Wład cy i zwierzchnicy kościelni
zwanisąKościołemisą.=235.

Wnio sek jakiśTeologiczny,jeślialbo
Kościół,alboSobór,alboteżświę-
cijednomyślniesporządziliiwier-
nymprzepisali,prawdatabędzie
uznawanazakatolicką.=725.

Wschód w Piśmie Świętym często
brany jest za ziemie, które są
wschodniewzględemtej,wktórej
sąci,którzymówią.=579.

Wy da nie dawneirozpowszechnione
(Wulgata)powinnobyćprzezwier-
nych zachowane w tym wszyst-

kim, codotyczywiary i obycza-
jów.=105.

Wy da nie łacińskierozpowszechnio-
ne (Wulgata), że powinno być
poprawione według rękopisów
Greckichihebrajskich,niektórzy
chcąudowodnić.=102-106.

Wy ja śnia się De ha ere ti cis, kanon
pierwszy:Du bius in fi de in fi de lis
est, (f.2,778).=745.

Wy ja śnia sięto:Jó zef spro wa dził ca -
łą swą ro dzi nę w licz bie sie dem -
dzie się ciu pię ciu dusz (Dz 7,14)
izestawiazrdz46,27orazWj1,5
gdzienaliczonotylkosiedemdzie-
siątdusz.=165-167.

Wy ja śnie nie najlepszeurywka:Wi -
dzia łem wszyst ko, co się dzie je pod
słoń cem, a oto, itd.(Koh1,14).=
520itd.

Wy kład tegozdania: Przy stę pu ją ce -
mu do Bo ga trze ba wie rzyć, że jest,
itd.(hbr11,6).=696.

Wy kła da siętenurywek:Pa nie, pó -
kiż się ty nie zli tu jesz nad Je ru za -
lem, itd.(za1,12).= 596-597.

Wy kła da się to: Za gu bię mą drość
mą drych, itd.(1Kor1,19),atakże:
Umie jęt ność na dy ma, itd. (1Kor
8,1).=525-526.

Wy kła da ją cy cododająnamargine-
sie,tobłędempisarzyniekiedydo
tekstuwłączono.=93.

Wy po wie dzi używane są w sądach
zamiastpytań.=31.

Wy ra zu wieloznacznegoniewolno
przyjąć dowolnego z wielu zna-
czeń.=29.

Wy znaw cy naukichrześcijańskiejsą
odzianijakbydwiemaosobami.=
505.

z

za gad nie nia cztery,którearystoteles
wnosiokażdejrzeczy,jakimspo-
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sobemmogąbyćrozstrzygnięte.=
706.

za gad nie nia poznawczesączwora-
kie.=707.

za gad nie nia przyrodzonesądwoja-
kie,niektórepotwierdzasięprzy-
rodzonymi uzasadnieniami, inne
takżepowagąwiarysąumacniane.
=884.

za gad nie nia wiary,sątakie,zaktó-
rychprawdęteologtrzebabydał
głowę,orazinne,któremogąbyć
nieznaneizaprzeczonebezutraty
wiary.=709.

za gad nie nia, czynajświętszaDzie-
wicacałkowicieodpierworodnego
grzechubyławolna,anijedna,ani
druga część dowiary katolickiej
niemożenależeć.=432.

za gad nie nie i wniosek są tą samą
rzeczą.=704.

za gad nie nie Teologicznejestdwoja-
kie,jedno,któregoznajomośćjest
do zbawienia konieczna, drugie,
któregonieznajomośćmożeistnieć
bezutratyzbawienia.=332oraz424.

zagadnienie teologiczne,czydotyczy
kontemplacji,czyobyczajów,jedno
jestprzyrodzone,drugienadprzyro-
dzone,ainnepośrednie.=708.

za gad nie nie wiary jest dwojakie:
bezpośrednio,albopośredniowia-
rydotyczące.=715.

za gad nie nie wiarymożnawyjaśniać
wjegonaturzeiwodniesieniudo
nas.=900.

za gad nień działaniasądwarodzaje.
=708.

za ko ny albozatwierdzać, albood-
rzucać,nienależydotego,wczym
Papież nie może zbłądzić. =
340.

za le ce nia trzyznajdowaniauzasad-
nieńTeologicznychiwyprowadza-
niazichźródeł.=779-782.

za pis stary,testament,podpisanybył
przezżyjącego:leczotwartyprzez
chrystusaumierającego.=97.

zda nie błędneróżnisięodheretyc-
kiegonietylkomyślnie,lecztakże
rzeczowo.=764.

zda nie błędne, czyli błąd, nieco
mniej,niżotwartaherezja,sprzeci-
wiasięnaucekatolickiej.=765.

zda nie pachnąceherezją,któreto?=
766-769.

zda nie źlebrzmiące,któreto?=770-
773.

zda nie: chrystus jeststworzeniem,
niektórzyuważajązaprawdziwe;
autorzaśtwierdzi,żejestbłędne
iwbrewwierze.=767.

zdań zapachybardziejrozróżniasię
siłami zmysłu i powonienia, niż
rozważania.=769.

zdań, które dotyczą wiary, są dwa
stopnieogólne.=716.

Ż
Ży dow skim obrzędemczynićBogu

dzięki,biorącdorąkiunosząckie-
lich,jestprawdziwąofiarążertwy
dziękczynienia.=806.

Ży dzi mielijakieśsłowachaldejskie
lubSyryjskie,któremogliwygod-
nieprzełożyćnajęzykhebrajski.
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Księ ga Ro dza ju

2,7: Tchnąłwobliczejegodechżywo-
ta:istałsięczłowiekistotążyjącą.
=721.

16,4: onawidząc,żepoczęła,wzgar-
dziłapaniąswoją,itd.=519.

18,21: zstąpięiobaczę,czywedług
krzyku,którymiędoszedł,uczyn-
kówswychsiędopuścili.=877.

19,17: nie oglądaj się za siebie. =
135.

22,5: Poczekajcietu...jazdziecię-
ciem ... skoro uczynimy pokłon,
wrócimydowas.=17.

26,17-22: izaakodchodzącprzyszedł
dopotokuGeraryitammieszkał.
odkopałznowuinnestudnie,któ-
rewykopalisłudzyojcajegoabra-
hama,itd....ikopalinastrumieniu,
iznaleźliwodężywą.aleitamby-
łazwadapasterzyGeraryzpaste-
rzamiizaaka,bomówili:naszato
woda!itd....Wykopałinnąstud-
nię,októrąjużsporuniewiedli;
ataknazwałjąimieniemrozsze-
rzenie.=120-121.

27,19: Jam jest pierworodny twój,
ezaw,itd.=17i19.

42,16: Przez zdrowie faraonowe!
Jesteścieszpiegami.=30.

Księ ga Wyj ścia

12,35: Uczynili synowie izraelscy,

jako przykazał PanMojżeszowi:
iuprosiliuegipcjannaczyńsrebr-
nychizłotych.=20.

31,2: otomwezwałpoimieniuBeze-
leela...inapełniłemgo...mądro-
ścią.=517.

Księ ga Ka płań ska

4,26: i będzie się modlił zań i za
grzechjego,abędziemuodpusz-
czony.=848.

Księ ga Liczb

22,20: Jeśli wezwać cię przyszli ci
ludzie,wstańiidźznimi.=20.

23,19: niejestBógjakczłowiek,aby
kłamał,anijaksynczłowieczy,aby
sięodmieniał.=16.

Księ ga Po wtó rzo ne go Pra wa

17,8-9: Jeśliobaczysz,żetrudnaiwąt-
pliwa jest dla ciebie sprawa, ...
przyjdziesz do kapłanów z rodu
lewiego,itd.=291i374.

17,12: aktobyhardybył,niechcąc
byćposłusznyrozkazowikapłana,
itd....zwyrokusędziegoumrze.=
315.

18,19: aktobysłówProroka,które
będziemówiłwimięmoje,słuchać
niechciał,jamścicielem[***4]
będę,itd.,cowimięPańskiepro-

[***3-v] POWAGI PIsmA ŚWIĘTEGO, 

Które w tym dziele są wplecione i wyjaśnione,

[porządkiemKsiągułożone.]

[liczbystronwedługwydanialowańskiegoz1564roku,oznaczone
wtekścietłustymdrukiemwnawiasachkwadratowych.]



rok ów przepowie a nie stanie
się,tegoPanniemówił.=60.

Pierw sza Księ ga Kró lew ska

13,1: SynemjednegorokubyłSaul,
gdyzacząłkrólować.=608.

Dru ga Księ ga Kró lew ska

16,10: PankazałmuzłorzeczyćDa-
widowi.=29.

Trze cia Księ ga Kró lew ska

6,1: Stałosiętedyrokuczterechsetne-
goiosiemdziesiątegoodwyjścia
synówizraelowychzziemiegip-
skiej,itd.=612.

8,46: niemaszczłowieka,któryby
niegrzeszył.=229

22,22: Będę duchem kłamliwym
w ustach wszystkich proroków.
=20.

Czwar ta Księ ga Kró lew ska

11,1: ataliawtedy,matkaochozja-
szowa,powstałaipobiławszystko
nasieniekrólewskie.=633.

Pierw sza Księ ga Kro nik

11,9: Dawidpomnażałsię,postępując
irosnąc.=874.

Dru ga Księ ga Kro nik

15,19:aniebyłowojnyażdotrzydzie-
stegopiątegorokukrólestwaasy.=
607.

17,12: UrósłtedyJozafatiuwielmo-
żonyjestażkugórze.=874.

Księ ga Hio ba

12,24-25: onodmieniaserceksiążąt...
izwodziich...isprawia,żebłądzą
jakpijani.=21.

35,11: Który nas uczy więcej niż
bydlęta ziemskie, i nad ptactwo
niebieskie ćwiczy nas. = 539
i895.

Księ ga Psal mów

11,1: zbaw mnie, Panie, bo ustał
święty.=256.

15,11: napełniszmnieweselemprzy
obliczutwoim,itd.=879.

21,10: nadziejomojaodpiersimatki
mojej.=874.

31,1: Błogosławieni,którymodpusz-
czone są nieprawości i których
grzechyzakrytesą!=828.

40,3: Uczynigoszczęśliwymnazie-
mi.=865.

44,8: Umiłowałeś sprawiedliwość,
anienawidziłeśnieprawości,prze-
topomazałsięBóg.=878.

47,13: okrążcie Syjon i obejdźcie
go, itd. ... policzcie jego, itd. ...
botakijestBóg,Bógnasz,...on
nami będzie rządził na wieki. =
235.

49,14: ofiarujBoguofiaręchwały.=
800.

50,19: ofiarądlaBogaduchskruszo-
ny.=801.

52,3: Bógzniebaspojrzałnasynów
człowieczych,abyoglądał,czyjest
znający,itd.=877.

73,1: rozgniewałasięzapalczywość
twojanaowcepastwiskatwego.=
266.

88,4: zawarłem przymierze z wy-
branymi moimi, przysiągłem
Dawidowi,słudzememu:nawie-
kiutwierdzępotomstwotwoje.=
235.

93,10: Któryuczyczłowiekamądro-
ści.=895.

118,176: zbłądziłemjakowca,która
zginęła.=266.
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[***4-v]144,13: Wierny Pan we
wszystkichsłowachswoichiświę-
tywewszystkichsprawachswo-
ich.=16.

Księ ga Przy po wie ści

5,2: niesłuchajchytrościniewieściej,
plastrembowiemmioduciekącym
warginierządnicy,itd.=524.

7,10: niewiasta...świegotliwainie-
sforna,niespokojna,itd.=524.

Księ ga Ko he le ta [Ekle zja ste sa]

1,2: Marnośćnadmarnościamiiwszyst-
komarność.=520.

7,21: nie masz sprawiedliwego na
ziemi,którybyczyniłdobrze,anie
grzeszył.=229.

12,7: iwrócisięprochdoziemiswej,
zktórejbył,aduchwrócisiędo
Boga,którygodał.=892.

12,11: Słowamędrcówsąjakościenie
i jak gwoździe głębokowbite. =
445.

12,13: Bogasiębójistrzeżprzykazań
jego,botojestcałyczłowiek.=523.

Pieśń nad Pie śnia mi

2,2-3: Jakoliliamiędzycierniami,tak
przyjaciółkamojamiędzycórka-
mi.=265.

3,4: Pojmałam go i nie puszczę. =
235.

Księ ga mą dro ści

2,22: niepoznali tajemnicBożych,
ani się nie spodziewali zapłaty
sprawiedliwości,itd....GdyżBóg
stworzył człowieka nieśmiertel-
nyminawyobrażeniepodobień-
stwaswego.=898-899.

9,14: Myśli ludzkie są bojaźliwe,
iniepewneprzewidywanianasze.
=521.

13,1: a głupi są wszyscy ludzie,
w których nie ma znajomości
Boga,itd.=517.

mą drość sy ra cha 
[Księ ga Ekle zja sty ka]

8,11: niepuszczajmimosiebieopo-
wiadaniastarszych.=442.

15,12: nie mów: on mnie w błąd
wprowadził.=22.

37,9-10: od doradcy strzeż duszy
twojej, ... aby snać nie wetknął
kołu w ziemię i nie rzekł tobie:
Dobrajestdrogatwoja.=135.

Pro roc two Iza ja sza

11,5: Będzie...wiaraopasaniemnerek
jego.=874.

22,19: Wypędzę cię ze stanowiska
twego,izurzędutwegozłożęcię,
itd.=345.

38,1: Umrzesz,aniezostanieszprzy
życiu.=20.

38,17: zarzuciłeśwtyłtwójwszyst-
kiegrzechymoje.=828.

50,4: Dałimjęzykwyćwiczony,aby
umieli wesprzeć znużonego sło-
wem...Wzbudzaimtakżeucho.=
702.

53,11: zato,żetrudziłasięduszaje-
go,ujrzyinasycisię.=877.

54,8.10: Miłosierdziem wiecznym
zmiłowałemsięnadtobą,rzekłod-
kupicieltwój,Pan....Przymierze
pokojumegoniezachwiejesię.=
344.S

59,21: Duchmój,któryjestnatobie,
i słowa moje, które położyłem
wustachtwoich,nieodstąpią,itd.
=236,238i718.

[***5]62,11: otozbawicieltwójidzie,
otozapłatajegoznim,adziełojego
przednim.=879.
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63,17: czemuśnam,Panie,dopuścił
zbłądzićdrógtwoich?=12.

Pro roc two Je re mia sza

2,29: Wszyscymnieopuściliście,mó-
wiPan.=213.

3,15: Damwampasterzy, ... którzy
będąwaspaśćumiejętnościąina-
uką.=192.

3,14.22: nawróćciesię,synowiepo-
wracający, a uleczę odwrócenia
wasze!=265.

4,14: obmyjzezłościsercetwe.=840.
20,7: zwiodłeśmnie,Panie,ijestem

zwiedziony.=28.
25,11-12: Służyć będą tewszystkie

narodykrólowibabilońskiemusie-
demdziesiątlat.agdysięwypełni
siedemdziesiąt lat, nawiedzę na
królubabilońskim.=588.

31,22: Pan stworzył nową rzecz na
ziemi:białogłowaogarniemęża.=
862.

32,40: zawrę z nimi przymierze
wieczneinieprzestanęimdobrze
czynić;ibojaźńmojądamdoser-
ca ich, aby nie odstępowali ode
mnie.=344.

52.28: Ten jest lud, który przeniósł
nabuchodonozor,itd.=609.

Pro roc two Eze chie la

3,7: Domizraelówniezechcecięsłu-
chać,gdyżmniesłuchaćniechcą.
=256.

14,4.9: człowiek...którybypołożył
nieczystościswewsercuswoim,...
aprzyszedłbydoproroka,pytając
mnieprzezeń, itd. ja,Pan, zwio-
dłemprorokaonego.=269.

16,9: Krewtwojązciebie,ipomaza-
łemcięolejkiem,itd.=269.

34,23: iwzbudzęnadnimipasterza
jednego, który je będzie pasł, ...
ionimbędziepasterzem.=445.

37,26: i uczynię z nimi przymierze
pokoju, przymierze wieczne bę-
dzieim.=344.

Pro roc two Da nie la

9,27: awpołowietygodniaustanie
ofiaraiofiarowanie.=262.

12,11: aodczasu,gdybędzieodjęta
ustawiczna ofiara, a postawiona
będzieobrzydłość.=813.

Pro roc two Oze asza

2,19-20: ipoślubięcięsobiewwie-
rze,itd.Poślubięcięsobienawie-
ki.=235.

14,3:oddawaćbędziemycielcewarg
naszych.=801.

Pro roc two Amo sa

6,1: Biadawam,którzyściebogacina
Syjonie,aufaciewgórzesamaryj-
skiej,cocelniejsi,głowyludów.=
279.

Pro roc two Jo na sza

3,4: Jeszczeczterdzieścidni,anini-
wabędziewywrócona,=620.

Pro roc two mi che asza

2,11: Bymniebyłmężemmającym
ducha, lecz, żebym raczej kłam-
stwomówił.=12.

Pro roc two Ha ba ku ka

2,4: Sprawiedliwy przezwiarę swą
żyćbędzie.=839.

Pro roc two Ag ge usza

2,12: Pytajkapłanówozakon.=291.

Pro roc two ma la chia sza

1,10-11: nie mam upodobania w
[***5-v] was,...idarunieprzyj-
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męzrękiwaszej.Boodwschodu
słońcaitd....nakażdymmiejscu
poświęcająiofiarująimieniume-
muofiaręczystą.=804.

2,7: Wargi kapłańskie będą strzec
umiejętności,izakonupytaćbędą
zustjego.=291.

Pierw sza Księ ga ma cha bej ska

7,14: człowiek kapłan z nasienia
aaronowegoprzyjechał,niezdra-
dzinas.=656.

Ewan ge lia ma te usza

2,1: otoMędrcyzeWschoduprzyby-
li.=576.

2,16: Tedyherodwidząc,żebyłomy-
lonyodMędrców,rozgniewałsię
bardzoiposławszypobiłwszyst-
kiedzieci,itd.=579.

5,14: Wyjesteścieświatłościąświata.
=230.

6,12: odpuśćnamnaszewiny.=228.
10,19: niemyślciejak,albocomó-

wićmacie: bowam będzie dane
onejgodziny,cobyściemówili.=
151.

10,27: conauchosłyszycie,przepo-
wiadajcienadachach.=210.

10,28: niebójciesiętych,którzyza-
bijająciało,aduszyzabićniemo-
gą.=901.

12,47: otomatkatwojaibraciatwoi
przeddomemstoją,szukająccię.
=573.

15,3: czemuiwyprzekraczacieprzy-
kazanieBożedlaustawywaszej.
=301.

16,6: Strzeżcie się kwasu faryzeu-
szów.=308.

16,17: BłogosławionyjesteśSzymo-
nie,Barjona,bociało ikrewnie
objawiłatobie,itd.=369.

16,18: natejopocezbudujęKościół
mój,abramypiekielnenieprze-
mogągo.=236,344i378.

16,19: Tobie dam klucze królestwa
niebieskiego.=334.

16,19: cokolwiekzwiążesznaziemi,
będziezwiązane iwniebiesiech,
acokolwiekrozwiążesznaziemi,
itd.=292oraz408nn.

18,15: Jeśli zgrzeszy przeciw tobie
brattwój,upomnijgomiędzytobą
ionymsamym,itd.=408.

18,19: Kiedydwajzwasporozumie-
jąsięnaziemi,każdarzecz,októ-
rąpoproszą,staniesięimodojca
mego.=287i347.

22,2: Podobnejestkrólestwoniebie-
skiekrólowi,itd.=230.

22,32: JamjestBógabrahamówiBóg
izaakówiBógJakubów.niejest
ci Bóg umarłych, ale żywych. =
901.

23,2: nastolicyMojżeszowejusiedli
Doktorowieifaryzeuszowie,itd.
=300oraz342.

23,29: Biadawam,...którzybuduje-
ciegrobyprorokowizdobiciepo-
mnikisprawiedliwych.=470.

25,1: Podobnejestkrólestwoniebie-
skiedziesięciupannom,itd.=231.

25,29: Wszelkiemu,któryma,będzie
dane iobfitowaćbędzie,a temu,
któryniema,ito,cozdasięmieć,
będzieodebrane.=135.

26,38: Smutnajestduszamoja.=881-
882.

[***6]28,20: aotojajestemzwami
powszystkiedniażdoskończenia
świata.=235,238,344.

Ewan ge lia mar ka

1,1: PoczątekewangeliiJezusachry-
stusa,SynaBożego.Jaknapisane
jestuizajaszaproroka.=157-158.
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13,32: aodniuowymalboogodzi-
nieniktniewie,...aniSyn.=877.

13,37: co wam mówię, wszystkim
mówię:czuwajcie.=407.

15,25: abyłatrzeciagodzina,iukrzy-
żowaligo.=158nn.

16,15: opowiadajcieewangelięwszel-
kiemustworzeniu.=279.

Ewan ge lia Łu ka sza

1,32: BędziekrólowałwdomuJaku-
bowymnawieki.=235i344.

2,52: Jezuspomnażałsięwmądrości
iwlatach,iwłasceuBogaiulu-
dzi.=874.

3,35-36: KtórybyłSalego,którybył
Kainana, który byłarfaksada. =
162.

7,47: odpuszcza się jejwiele grze-
chów,gdyżwielceumiłowała,itd.
=830.

10,4: nikogopodrodzeniepozdra-
wiajcie.=135.

10,16: Ktowassłucha,mniesłucha.=
300.

21,33: nieboiziemiaprzeminą,ale
słowamojenieprzeminą.=15.

22,19-20: awziąwszychleb,dzięki
czynił,itd.Tojestciałomoje,itd.
aż do: nowy Testament. = 806
i818.

22,19: Toczyńcienamojąpamiątkę.
=407i720.

22,32: Japrosiłemza tobą,Piotrze,
abynieustaławiaratwoja.=317,
321,324,372.

Łk 24,12: alePiotr...pobiegłdogro-
bu.=413.

Łk 24,45: otworzyłimumysł,abyro-
zumieliPisma.=130i719.

Ewan ge lia Ja na

1,12: Dałimmoc,abysięstalisyna-
miBożymi.=231.

1,14: Słowociałemsięstałoitd.=865.
1,14: Widzieliśmychwałęjego,chwa-

łę jako jednorodzonegoodojca.
=861.

1,18: Boga nikt nigdy nie widział:
jednorodzonySyn,któryjestnało-
nieojca,onopowiedział.=868.

2,1: ByłygodymałżeńskiewKanie
Galilejskiej.=581itd.

J 3,30: onmawzrastać,ajasięumniej-
szać.=874.

J 3,32: cowidziałisłyszał,toświad-
czy.=869.

J 5,20: ojciecwszystkoukazujeSy-
nowi,cosamczyni,itd.=875.

J 5,34: Janieodczłowiekaświadec-
twobiorę.=48.

J 7,17: Jeśliktochcepełnićwolęje-
go,dowiesięotejnauce,czyjest
zBoga.=51.

J 10,5.27: owcemojesłuchajągłosu
mego.azaobcymnieidą.=51.

J 11,51: Będąc najwyższym kapła-
nemrokutego,prorokował.=343.

J 14,16: ajaprosićbędęojca,ain-
negoPocieszyciela dawam, aby
zwamimieszkał,itd.=237.

[***6-v]J 14,26: on was wszyst-
kiego nauczy i przypomni wam
wszystko.=334.

J 15,15: leczwasnazwałemprzyjaciół-
mi,bowszystko,cosłyszałemodojca
mego,oznajmiłemwam.=326.

J 16,13: leczgdyprzyjdzieonDuch
prawdy, nauczy was wszelkiej
prawdy.=237i333.

J 17,17: Uświęćichwprawdzie.=238.
J 17,24: ojcze, chcę, aby gdzie ja

jestem, i oni byli zemną, itd. =
869.

J 18,20: Ja...wskrytościnicniemó-
wiłem.=209.

J 19,11: niemiałbyśżadnejwładzy
nademną,gdybycizgórynieby-
łodane.=20.
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J 20,21-22: Jakomnieposłałojciec,
ijawasposyłam...WeźmijcieDu-
chaŚwiętego,itd.=408i417.

J 21,17: Paśowcemoje.=333i369.
J 21,24: Tenjestówuczeń,któryda-

jeświadectwootym,itonapisał,
awiemy,żeprawdziwejestświa-
dectwojego.=41.

Dzie je Apo stol skie

Dz 5,40: obiwszyich,nakazali,aby
zgołanieprzemawialiwimięJe-
zusowe.=404.

Dz 6,7: SłowoPańskierosło.=879.
Dz 7,14: Józef ... sprowadził ojca

swegoJakubaicałąswąrodzinęw
liczbie siedemdziesięciu pięciu
dusz.=165.

Dz 7,16: złożeni zostali w grobie,
którykupiłabrahamzacenęsre-
brausynówhemora,synaSyche-
ma.=167.

Dz 15,6: izebrali sięapostołowie i
starsi,abytęsprawęrozpatrzyć.=
292.

Dz 15,7: Mężowiebracia!Wywiecie,
żeoddawnychdniBógwśródnas
dokonałwyboru,żebyprzezusta
moje poganie usłyszeli słowa
ewangeliiiuwierzyli.=373.

Dz 15,28: zdałosięDuchowiŚwięte-
muinam.=302i316.

Dz 20,28: Pilnujciesamisiebieicałej
trzody,nadktórąDuchŚwiętypo-
stanowiłwasbiskupami, abyście
rządziliKościołemBoga.=292.

List do Rzy mian

Rz 1,19: comożnaoBogupoznać,
jestimjawne.=516.

Rz 1,24: DlategoBógwydałichpo-
żądliwościomichserca.=27.

Rz 2,28: nietenbowiemjestŻydem,
cojestwnimwidoczne;aninieto

jestobrzezanie,cojestwidoczne
naciele,itd.=294.

Rz 3,24: Usprawiedliwieni darmo
przezłaskęjego,przezodkupienie,
którejestwJezusiechrystusie.=
858.

Rz 3,25: Dlaokazaniasprawiedliwo-
ści swojej względem przeszłych
grzechów.=811.

Rz 5,2: MamydostępdoBogaprzez
wiarę.=699.

Rz 7,17: niejatoczynię,alegrzech,
którywemniemieszka.=830.

[***7]Rz 10,18: i owszem, powszyst-
kiejziemirozszedłsięichgłos.=
293.

Rz 12,1: Proszęwastedyusilnie,...
abyściewydawaliciaławaszena
ofiarężywą.=801.

Rz 12,3: Żebyniewięcejrozumieli,
niżpotrzebarozumieć,itd.=442.

Rz 14,1: Słabegowwierzeprzyjmuj-
cie.=229.

List Pierw szy do Ko ryn tian

1 Kor 1,1-2: Kościołowi Bożemu,
któryjestwKoryncie,...powoła-
nymświętym.=222.

1 Kor 1,10: aproszęwas,...żebyście
wszyscytosamomówiliiżebynie
byłomiędzywamirozdwojenia.=
301.

1 Kor 1,19: zniszczęmądrośćmą-
drych=525.

1 Kor 1,26: Przypatrzciesię,...bra-
cia,waszemupowołaniu,żenie-
wielu mądrych według ciała. =
342.

1 Kor 3,2-3: Jakomalutkimwchry-
stusiedałemwammlekozanapój,
niepokarm.=229.

1 Kor 4,2: Tujużwymagasięodsza-
farzy,abykażdyokazałsięwierny,
itd.233.
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1 Kor 6,15: niewiecie,żeciaława-
szesączłonkamichrystusowymi?
=231.

1 Kor 7,10.12: rozkazujęnieja,ale
Pan. innym mówię ja, nie Pan.
=152.

1 Kor 10,11: Wszystkoprzydarzyło
sięimwfigurze,anapisanotodla
upomnienianas.=344.

1 Kor 11,16: Jeślizaśktośwydajesię
kłótliwy, my nie mamy takiego
zwyczaju,aniKościółBoży.=96.

1 Kor 12,13: Mywszyscywjednym
Duchujesteśmyochrzczeniwjed-
nociało.=231.

1 Kor 12,21-22: nie może powie-
dzieć...głowanogom:niepotrze-
bujęwas.=505.

1 Kor 13,10: Gdyzaśprzyjdzieto,co
jest doskonałe, ustanie, co jest
częściowe.=861.

1 Kor 14,29: leczprorocyniechmó-
wiądwaj,albotrzej,ainniniech
rozsądzają.=443.

1 Kor 14,33: albowiemBógniejest
Bogiem niezgody, ale pokoju. =
301.

1 Kor 14,41: innajasnośćsłońca,in-
najasnośćksiężyca,itd.=430.

1 Kor 15,51: Wszyscy wprawdzie
zmartwychwstaniemy, ale nie
wszyscybędziemyodmienieni.=
129.

List Dru gi do Ko ryn tian

2 Kor 1,18-19: leczwiernyjestBóg,
żemowanaszadowasniemiała
wsobie„tak”i„nie”...bowniej
jest„tak”.=279.

2 Kor 4,17: Tobowiemobecne,prę-
dziutkoprzemijająceilekkieutra-
pienienaszesprawujewnasnader
wielkiogromwiekuistejchwały.=
723.

2 Kor 5,1: awiemy,żejeślisięroz-
sypie nasz dom ziemski tego
mieszkania,tomamy...dom,itd.
=723.

2 Kor 11,21: Wczymktojestśmiały
(wgłupociemówię),ijasięośmie-
lam.=153.

List do Efe zjan

Ef 2,12: Byliściewowymczasie...
oddaleni[***7-v] odobcowania
zizraelemiobcytestamentom.=
231.

Ef 4,4: Jednociałoijedenduch,jak
jesteściewezwaniwjednejnadziei
wezwaniawaszego,itd.=276.

Ef 4,7: Każdemuzaśznasjestdana
łaskawedługmiarydaruchrystu-
sowego.=234-235.

Ef 4,11: iondałjednychwprawdzie
jakoapostołów,niektórychzaśja-
koproroków,itd.=229i444.

Ef 5,8: Kiedyś...byliścieciemnością,
itd.=331.

List do Fi li pian

Flp 5,18: Jestem obsypany, otrzy-
mawszyodepafrodyta,cościepo-
słali, na wonność wdzięczności,
ofiarę...Bogumiłą.=802.

List do Ko lo san

Kol 1,19-20: Spodobało się, żeby
w nim przebywała wszelka peł-
ność...uspokoiwszy,itd.=865.

Kol 2,9: Wnimmieszkacałapełnia
Bóstwacieleśnie.=865.

List Dru gi do Te sa lo ni czan.

2 Tes 2,11: Dlatego podda ichBóg
działaniubłędu.=23-27.

List Pierw szy do Ty mo te usza.

1 Tm 4,14: nie zaniedbuj łaski, ...
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którącidano...zwłożeniemrąk
kapłańskich.=?

1 Tm 6,3: nietrzymasięzdrowych
mówPananaszegoJezusachry-
stusa,itd.=754.

1 Tm 6,20: oTymoteuszu,strzeżpo-
wierzonegoskarbu,itd.=202.

1 Tm 6,20: oTymoteuszu...unikaj
światowychnowościsłów.=142.

List Dru gi do Ty mo te usza.

2 Tm 1,6: rozbudzajłaskęBożą,któ-
rajestwtobieprzezwłożenierąk
moich.=822.

2 Tm 2,19: alemocnostoifundament
Boży, mający tę pieczęć, itd. =
226-227.

2 Tm 2,21: Jeślibywięcktozachował
sięczystyodtychrzeczy,będzie
naczyniem poświęconym, itd. =
840.

2 Tm 3,16: WszelkiePismoodBoga
natchnionepożyteczne,itd.=265.

List do He braj czy ków

Hbr 2,10: Przystało bowiem temu,
dlaktóregowszystko,...którywie-
lusynówdochwałybyłprzywró-
cił,uczynićsprawcąichzbawienia
doskonałymprzezmękę.=879.

Hbr 2,16: nigdziebowiemaniołów
nieprzygarnia.=721.

Hbr 5,1: Każdynajwyższykapłan...
bywapostanowiony,...abyskładał
...ofiaryzagrzechy.=228.

Hbr 8,3: Każdynajwyższykapłanby-
wapostanowionydlaofiarowania
darówiofiar.=799.

Hbr 9,15: Dlaodkupieniatychprze-
stępstw,jakiebyłyzapierwszego
przymierza.=828.

Hbr 9,25-26: nieżebyczęstoofiaro-
waćsamegosiebie,jaknajwyższy
kapłanwchodzicorokudoświąty-

ni,itd.ażdo:ukazałsięprzezofia-
ręswoją.=814-815.

[***8]Hbr 10,1-2; 11-14: zakonbo-
wiem będąc cieniem przyszłych
dóbr,itd.ażdo:razoczyszczeni;
orazniżej:Każdybowiemkapłan
stajecodzienniedosprawowania
itd.ażdo:nawiekiuświęconych.
=827-828.

Hbr 10,26: Dlanasbowiemrozmyśl-
nie grzeszących, po otrzymaniu
znajomościprawdy,jużniepozo-
stanieofiarazagrzech.=830.

Hbr 13,15: Przezniegowięcskładaj-
myzawszeBoguofiaręchwały,to
jestowocwarg,wielbiącychimię
jego.=800.

Hbr 13,16: o dobroczynności zaś
iudzielaniudóbrniezapominajcie,
boprzeztakieofiaryzjednujemy
sobiezasługiuBoga.=800.

List Świę te go Ja ku ba

Jk 1,13: Bógnikogoniekusi.=22.
Jk 1,27: Pobożnośćczystainiepoka-

lanauBogaiojcatajest:nawie-
dzaćsierotyiwdowywichucisku.
=802.

List Pierw szy Pio tra

1 P 1,21: oczyściwszyduszewasze.
=840.

1 P 2,10: Wy,którzyściekiedyśbyli
nieludem,aterazludemBożym.
=231.

List Dru gi Pio tra

2 P 1,16: niezmyślonymibaśniami
uwiedzeni oznajmiliśmy ... moc
i przyjście Pana naszego, itd. =
864.

2 P 1,19: itakmamywięcejumocnio-
nąmowęproroczą,którejsiętrzy-
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mając ... dobrze czynicie, itd. =
130.

List Pierw szy Ja na

1 J 1,5: Bógjestświatłościąiżadnej
ciemnościwnimniema.=271.

1 J 1,8: Jeślibyśmypowiedzieli, że
grzechu nie mamy, sami siebie
zwodzimyiprawdywnasniema.
=228.

1 J 2,3: Stądwiemy,żeśmypoznali
Boga, jeśli przykazania jego za-
chowujemy.=271.

1 J 2,27: iniepotrzebujecie,żebywas
ktouczył,alejaknamaszczenieje-
gouczywasowszystkim.=49.

1 J 3,6.9: Każdy,cogrzeszy, ...nie
poznałBoga,...akażdyktórysię
narodziłzBoga,grzechuniepo-
pełnia.=170-171.

1 J 3,7-8: Ktowypełniasprawiedli-
wość,jestsprawiedliwy...Ktodo-
puszczasięgrzechu,zdiabłajest.
=231.

1 J 5,9: Jeśli świadectwo ludzkie
przyjmujemy, świadectwo Boże
większejest.=56.

Apo ka lip sa

Ap 5,12: GodzienjestBaranek,który
był zabity, otrzymać ... Bóstwo
imądrość.=879.
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KsIĘGA RODzAJU

rdz1,16=125,
rdz1,20=893,
rdz1,21=893,
rdz1,24=893,
rdz1,25=893,
rdz1,26-27=673,
rdz1,31=430,
rdz2,7=721,892,893,
rdz2,18=123,
rdz2,23=192,
rdz3=94,
rdz3,15=138,
rdz3,22=13,
rdz4,4=820,844,
rdz8,7=113,
rdz8,21=802,
rdz9=97,
rdz9,19=637,
rdz9,23=418,
rdz11,1-9=637,
rdz11,10-13=146,
rdz11,11=893,
rdz12,1=167,
rdz13,11=579,
rdz14,18=811,812,
rdz16,1-16=519,
rdz17,14=302,
rdz18,21=877,
rdz19,17=135,
rdz19,24=401,
rdz20,3=20.
rdz20,7=20,

rdz21,9-21=519,
rdz22,5=10,
rdz23,1-20=147,
rdz23,8-18=147,
rdz24,15=577,
rdz26,2-5=279
rdz26,13-22=120,
rdz26,20=120,
rdz26,21=120,
rdz26,22=120,
rdz27,19=11,
rdz27,24=11,
rdz27,32=19,20,
rdz27,35=11,
rdz28,18-22=803,
rdz31,22-25=580,
rdz33=147,
rdz33,19=147,
rdz35,18=94,
rdz37,35=889,
rdz38,9=571,
rdz38,11-30=524,
rdz42,16=12,30,
rdz44,15=31,
rdz46,21=166,
rdz46,27=146,165,166,
rdz49,10=72,

KsIĘGA WyJŚCIA

Wj1,5=146,165,166,
Wj3=14,
Wj3,6=513,
Wj4,1=52,

sKOROWIDz PismaŚwiętego

Sporządzonyprzeztłumacza.
liczbypoznakurównaniawskazująstronywydaniawlowanium1564

roku, uwidocznionewniniejszymprzekładzietłustymdrukiemwprostokąt-
nychnawiasach.
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Wj4,10=144,
Wj5,1=144,
Wj6,23=103,
Wj7,7=612,
Wj7,16=144,
Wj8,1=144,
Wj8,20=144,
Wj9,1=144,
Wj9,13=144,
Wj10,3=144,
Wj12=94,
Wj12,11=94,
Wj12,35-36=11,
Wj14,31=241,
Wj18,19-24=374,
Wj19,7-8=235,
Wj24=97,
Wj24,1-8=803,
Wj24,8=74,
Wj29,18=802,
Wj29,25=802,
Wj31,2-4=517,
Wj32,1-6=213,
Wj33,20=432, 865,

KsIĘGA KAPŁAŃsKA

Kpł1,13=802,
Kpł1,17=802,
Kpł2=799,
Kpł3,16=802,
Kpł3,5=802,
Kpł4,26=848,
Kpł4,31=848,
Kpł4,35=848,
Kpł5,6=848,
Kpł5,10=848,
Kpł6=799,
Kpł6,7=848,
Kpł7,11=803,
Kpł7,12=803,
Kpł7,16=803,
Kpł7,35-38=803
Kpł8,7-8=255,
Kpł12,8=561,

KsIĘGA LICzB

lb2=799,
lb5=799,
lb20,1=223,
lb22,20=21,
lb22,32=21,
lb23=15,
lb23,19=14,16,
lb28,2=802,
lb28,6=802,
lb28,8=802,
lb28,13=802,
lb28,24=802,
lb28,27=802,
lb36=122,
lb36,1-13=103,

KsIĘGA 
POWTÓRzOnEGO PRAWA

Pwt12,32=206,
Pwt13,1-3=436
Pwt13,3=877,
Pwt13,6-9=756,
Pwt16,10=814,
Pwt17=48,
Pwt17,8=308,
Pwt17,8-9=291,315,
Pwt17,8-13=39,40,300,374,
Pwt17,9=375,
Pwt17,10=173,
Pwt17,10-11=375,
Pwt17,11=291,
Pwt18,19-22=36,
Pwt18,22=144,
Pwt21,10-14=464,
Pwt23,1-8=223,
Pwt25,5=571,
Pwt25,5-6=570,
Pwt25,5-10=571,
Pwt29,3-4=53,
Pwt29,23=138,
Pwt32,7=183,
Pwt32,20=265,
Pwt34,7=612,
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KsIĘGA JOzUEGO

Joz7,5=85,
Joz11,19=136,
Joz11,20=26,
Joz14,15=587,
Joz15,13=587,

KsIĘGA sĘDzIÓW

Sdz1,4-5=615,
Sdz3,7-11=615,
Sdz3,8=612,
Sdz3,9-11=612,
Sdz3,10-11=616,
Sdz3,14=612,
Sdz3,15-30=612,
Sdz4,2-3=612,
Sdz5,1-32=613,
Sdz6,1=613,
Sdz8,28=613,
Sdz9,22=613,
Sdz10,1=122,
Sdz10,1-2=613,
Sdz10,3=613,
Sdz10,7-8=613,
Sdz11,25-27=174,
Sdz11,26=169,616,
Sdz12,7=613,
Sdz12,8-10=613,
Sdz12,11-12= 613,
Sdz12,13-15=613,
Sdz13,1=613,
Sdz16,31=613,643,
Sdz17,6=376,
Sdz19,1=122,
Sdz21,1-24=103,

KsIĘGA RUT

rt4,5-17=571,

PIERWszA KRÓLEWsKA

1Krl=616,
1Krl2,26=875,
1Krl4,18=613,

1Krl7,2=619,
1Krl13,1=135,608,
1Krl15,17=370,
1Krl17,49=85,
1Krl17,50-51=465,
1Krl18,7=85,
1Krl18,19=139,
1Krl21,11=85,
1Krl22,20-22=11,
1Krl22,23=11,
1Krl24,21=678,
1Krl28,7-19=890,

DRUGA KRÓLEWsKA

2Krl2,31=85,
2Krl4,27=61,
2Krl5,4=609,613,
2Krl7,13=96,
2Krl7,14=74,
2Krl7,16=87,
2Krl8,8=607,
2Krl12,11=24,
2Krl12,13=829,
2Krl16,10=26,
2Krl18,21=21,
2Krl20,1=11,
2Krl21,8=139,

TRzECIA KRÓLEWsKA

3Krl4,32=89,
3 Krl6,1=611,613,614, 615,616,

618,
3Krl8,1=235,
3Krl8,14=235,
3Krl8,3-11=98,
3Krl8,9=74,
3Krl8,46=228,
3Krl9,5=87,
3Krl12,15=26,
3Krl15,33=608,
3Krl16,1=608,
3Krl16,10=608,
3Krl18,24=31,
3Krl19,10=256,
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3Krl19,14=214,258,
3Krl19,18=258,
3Krl22,6-28=221n
3Krl22,6-29=317,
3Krl22,15=13,
3Krl22,22-23=21,

CzWARTA KRÓLEWsKA

4Krl11,2=633,
4Krl11,2-12=103,
4Krl12,18=634,
4Krl13,1=634,
4Krl23,21-23=803,
4Krl23,36-24,7=571,
4Krl24,1=593,
4Krl24,1-4=610,
4Krl24,8=608,
4Krl24,12=594,596,608,610,611,
4Krl24,14=610,620,
4Krl25,1-21=590,
4Krl25,8=596,610,
4 Krl25,8-21=593,610,
4Krl25,27=591,594,

PIERWszA KROnIK

1Krn3,4=613n
1Krn3,11=634,
1Krn11,9=874,
1Krn16,31=113,
1Krn17,13=74,
1Krn18,8=93,
1Krn18,11=93,
1Krn22,10=74,
1Krn28,6=74,
1Krn29,14=807,

DRUGA KROnIK

2Krn6,30=219,
2Krn13,8=259,
2Krn15=609,
2Krn15,19=607,
2Krn16=609,
2Krn16,1=607,

2Krn17,12=874,
2Krn21,1-4=634,
2Krn21,2=635,
2Krn21,3=635,
2Krn22,9=634,
2Krn22,10-12=103,
2Krn28=799,
2Krn36=609,
2Krn36,5-8=571,610,
2Krn36,9=608,
2Krn36,13-23=593,
2Krn36,21=589,
2Krn36,22=598,599,
2Krn36,22-23=588,

PIERWszA EzDRAszA

1ezd1,1-11=588,593,598,599,
1ezd2,1-64=600,
1ezd3,6-13= 563,
1ezd4,6=606,
1ezd4,12=604,
1ezd4,15=636,
1ezd5,17=636,
1ezd6,13-15=603,
1ezd6,13-18=585,
1ezd6,14=563,605,
1ezd6,14-15=605,606,
1ezd7,1=604,

KsIĘGA TOBIAszA

Tb=662,
Tb1,5-8=259,
Tb1,18=663,
Tb12,10=138,

KsIĘGA JUDyTy

Jdt1,1-4=642,
Jdt6,3=223,
Jdt6,21=223,

KsIĘGA EsTERy

est1,1-2=602,
est2,6=590,
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est2,23=636,
est6,1=636,
est9,17-32=585,
est10,2=636,
est11,4=590,
est15,4-5=269,

KsIĘGA HIOBA

hi7,2=138,
hi9,2=229,
hi12=137,
hi12,24-25=12,
hi14,16-17=229,
hi16,12=21,
hi19,24=137,
hi19,25=678,
hi21,13=890,
hi35,1-16=895,
hi35,11=539,896,
hi37,9=125,
hi38=61,
hi39=61,
hi40=61,
hi41=61,
hi42,3=61,

KsIĘGA PsALmÓW

Ps2,8=279,879,
Ps2,12=134,
Ps4,7=517,676,
Ps5,9=138,
Ps7,12=103,123,
Ps9,11=861,
Ps10,5=138,
Ps11,2-3=256,
Ps11,6=256,
Ps11,7=142,
Ps11,8=257,
Ps13=111,156,
Ps15,9=860,
Ps15,11=879,
Ps16,6=878,
Ps16,15=860,
Ps17,24=269,

Ps18,1-7=279,
Ps19,9=137,
Ps21,10=860,
Ps21,28-32=279,
Ps26,4=137,
Ps31,1=828,
Ps31,5=850,
Ps32,9=661,
Ps34,13=422,
Ps40,7=802,
Ps41=865,
Ps41,3=138,
Ps43,2=183,
Ps43,6=404,
Ps44=96,
Ps44,2=143,151,
Ps44,3=872,
Ps44,7=878,
Ps44,7-8=878,
Ps44,8=860,878,
Ps 44,10=262,269,508,
Ps44,14=215,262,
Ps47,13=235,
Ps47,15=343,
Ps48,15=266,
Ps49,14=805,
Ps50,3-4=829,
Ps50,9=850,
Ps50,11=829,
Ps50,19=800,882,
Ps50,19-20=850,
Ps52,2=895,897,
Ps52,3=877,
Ps54=97,
Ps62,1=137,
Ps64,5=873,
Ps65,17=137,
Ps68,4=247,
Ps71=96,
Ps71,8-11=279,
Ps71,10=576,
Ps72,2-3=898,
Ps72,16-17=888,898,
Ps72,19=898,
Ps72,20=521,
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Ps73,1=266,
Ps74,4=248,
Ps75,2=538,
Ps77,5=183,
Ps77,39=886,893,
Ps80,13=23,
Ps80,47=413,
Ps81,6=449,
Ps86,1=690,
Ps86,6=9,692,
Ps87,4=861,883,
Ps88=97,
Ps88,4=236,
Ps89,10=591,
Ps93=513,
Ps93,9=516,
Ps93,10=538,896,
Ps93,11=888,
Ps94,8-11=895,
Ps101,7=126,
Ps102,5=269,
Ps104,25=26,
Ps105=97,
Ps105,38=138,
Ps109,4=115,343,823,
Ps111,1=523,
Ps115,11=86,
Ps115,12-13=807,
Ps116,1=279,
Ps118,1=270,523,
Ps118,18=131,
Ps118,32=134,
Ps118,35=134,
Ps118,90=280,
Ps118,96=134,
Ps122,3=137,
Ps124,5=137,
Ps125=141,
Ps126,4=135,
Ps127,1=523,
Ps131,13-14=236,
Ps131,15=139,
Ps135,6=125,
Ps138,5=513,
Ps142,2=228,

Ps143,15=277,
Ps144,13=16,
Ps148,5=661,
Ps148,6=29,

KsIĘGA PRzyPOWIEŚCI

Prz2,5-6=678,
Prz5=524,
Prz5,3=501,
Prz5,20=501,
Prz7=524,
Prz7,14=803,
Prz9,10=674,
Prz15,27=838,
Prz16,6=838,
Prz16,10=372,545,
Prz20,9=229,
Prz25,1=89,
Prz30,6=206,

KsIĘGA KOHELETA

Koh1,8=522,
Koh1,13=501,
Koh2,3=134,
Koh7,21=229,
Koh7,24=522,
Koh7,25=522,
Koh7,29=522,
Koh7,30=177,
Koh8,16-17=522,
Koh9,1=103,124,
Koh9,2=124,
Koh12,4=135,
Koh12,5=893,
Koh12,6-7=885,886,
Koh12,7=890,892,893,
Koh12,11=445,
Koh12,13=523,

PIEŚŃ nAD PIEŚnIAmI

Pnp2,2=265,
Pnp4,4=9,
Pnp4,7=216,
Pnp4,12-13=215,264,
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Pnp4,15=215,264,
Pnp6,8=218,

KsIĘGA mĄDROŚCI

Mdr2=890,
Mdr2,1-25=895,
Mdr2,2=895,
Mdr2,3=893,
Mdr2,6=895,
Mdr2,9=899,
Mdr2,10=899,
Mdr2,21-25=894,
Mdr 2,22=897,899,899,900,
Mdr2,23=886,900,
Mdr2,24=886,
Mdr3=890,
Mdr4=890,
Mdr5=890,
Mdr7,17-20=509,
Mdr 8,1=322,702,839, 864,
Mdr9,7-8=88,
Mdr9,13=892,
Mdr9,14-16=522,
Mdr9,17=892,
Mdr10,10=674,678,
Mdr10,17=21,
Mdr10,19=22,
Mdr11,25=23,
Mdr13,1=517,675,
Mdr13,1-19=674,
Mdr13,5=517,
Mdr14,9=23,
Mdr14,11=14,

KsIĘGA syRACHA

Syr1,1=517,
Syr4,11=526,
Syr4,12=526,
Syr6,10=267,
Syr8,11=442,
Syr11,14=12,
Syr11,16=12,
Syr15,21=29,
Syr21,3=886,

Syr29,15=845,
Syr33,15=217,
Syr 37,9=135,
Syr37,17-18=537,
Syr47,13=829,
Syr50,29=89,

KsIĘGA IzAJAszA

iz1=14,
iz1,2=265,
iz1,3=213,
iz1,6=346,
iz1,9=346,
iz1,30=126,
iz3,2-3=769,
iz5=29,
iz7=29,
iz7,9=567,
iz7,15=873,
iz9,14=164,
iz10=29,
iz11,5=860,
iz14,9=890,
iz19,14=26,
iz19,15=164,
iz22,19-23=345,
iz29,11=176,
iz29,13=208
iz29,14=525,
iz30,11=346,
iz38,1-22=11,
iz38,17=828,
iz45=12,
iz48,17=509,705,
iz50,4=54,130,702,
iz52,1=216,
iz52,13-15=268,
iz53,4=882,
iz53,5=882,
iz53,6=266,
iz53,10=877,882,
iz53,11=860,877,
iz54,8-10=344,
iz54,11-17=279,
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iz55,4=864,
iz56,10=769,
iz56,10-11=220,287,
iz59,21=62,186,236,719,
iz60,2=293,
iz60,3=576,
iz62,11=861,879,
iz62,12=879,
iz63,17=12,
iz64,6=804,

KsIĘGA JEREmIAszA

Jr1-5=14,
Jr1,5=28,
Jr1,8=29,
Jr1,10=28,
Jr1,11=134,
Jr2,8=286,
Jr2,26-27=213,
Jr2,29=213,
Jr3,14-18=344,
Jr3,15=292,445,
Jr3,16=71,
Jr3,22=265,
Jr4,14=840,
Jr5,1=213,
Jr5,4-5=213,
Jr7,4=215,
Jr8,8-10=220,
Jr12,1-4=898,
Jr14,8=865,
Jr18,18=221,286,
Jr20,7=28,
Jr22,19=609,
Jr23,5-8=344,
Jr23,16=538,
Jr23,21=545,
Jr25,1=594,
Jr25,3=594,
Jr25,8-14=593,
Jr25,11=589,594,
Jr25,11-12=588,593,
Jr29,10=588,593,
Jr30,9=96,

Jr31=97,
Jr31,1-40=97,
Jr31,22=862,873,
Jr31,31-32=344,
Jr31,33=180,185,187,
Jr31,35-36=344,
Jr31,38=236,
Jr32,40=344,
Jr43,2=241,
Jr50=29,
Jr52,1=608,
Jr52,28-30=609,
Jr52,30=610,

LAmEnTACJE

lm3,37=29,

KsIĘGA BARUCHA

Ba3,1=77,
Ba3,16=77,
Ba3,36=77,

KsIĘGA EzECHIELA

ez3,7=256,
ez7,26=286,
ez9,4=256,
ez12=29,
ez14,4=12,
ez14,9=12,
ez16,9-13=269,
ez33,1-9=87,
ez34,4=266,
ez34,23=445,
ez34,23-24=801,
ez34,23-31=343,344,
ez37,20-28=343,
ez37,26=344,
ez40=139,
ez43,2=863,
ez44,1-2=401,
ez45=523,

KsIĘGA DAnIELA

Dn1,1=592,594,
Dn1,1-2=598,
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Dn1,1-4=609,
Dn2,37=21,
Dn2,44=279,
Dn3,1-100=110,
Dn4,24=831,838,
Dn7,13-14=96
Dn8,1=601,
Dn8,1-2=601,
Dn8,1-27=602,
Dn9=648,
Dn9,1=589,
Dn9,2=599,
Dn9,4=286,
Dn9,4-19=229,
Dn9,27=71,215,262,
Dn10=20,
Dn11=648,
Dn11,1-3=647,
Dn11,30=85,
Dn12,11=813,
Dn13,1-64=104,110,
Dn13,54-59=127,
Dn14,1-42=104,

KsIĘGA OzEAszA

oz2,20=235,
oz6,6=802,
oz11,1=423,
oz13,9=23,
oz14,3=801,
oz14,10=177,

KsIĘGA  AmOsA

am3=12,523,
am6,1=279,

KsIĘGA  JOnAszA

Jon1,3=20,
Jon4,6=127,
Jon4,6-10=104,

KsIĘGA mICHEAszA

Mi2,11=12,
Mi4,2-3=96,

Mi5,2=103,123,170,
Mi7,19=828,

KsIĘGA HABAKUKA

ha1,5=95,
ha1,13=898,
ha1,13-14=598,
ha2,9=898,
ha3,14=898,

KsIĘGA  AGGEUszA

ag1,1-14=603,
ag2,4=599,
ag2,5-6=258,
ag2,12=291,
ag2,14-15=258,
ag2,16=604,
ag2,19=603,
ag2,20=603,

KsIĘGA  zACHARIAszA

za1,12=589,596,598,
za2,6=580,
za7,5=589,
za11,12=170,
za11,13=164,
za12,1=901,

KsIĘGA  mALACHIAszA

Ml1,10-11=804,
Ml1,11=279,794,
Ml2,1-9=97,
Ml2,4=286,
Ml2,6-8=286,
Ml2,7=39,291,
Ml3,3=804,

PIERWszA KsIĘGA
mACHABEJsKA

1Mch1,11=71,
1Mch1,57=71,
1Mch7,14=656,
1Mch9,18=71,
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DRUGA KsIĘGA  ACHABEJsKA

2Mch12,46=831,890,

EWAnGELIA  mATEUszA

Mt1,3=524,
Mt1,8-10=634,
Mt1,12-13=600,
Mt1,17=164,
Mt2,1=577,
Mt2,6=103,123,170,
Mt2,7=561,578,
Mt2,11=576,
Mt2,13=578,
Mt2,15=423,
Mt2,16=561,578,579,
Mt3,16=873,
Mt4,6=186,
Mt4,23-25=582,
Mt5-7=210,
Mt5,6-8=523,
Mt5,14=233,258,293,
Mt5,14-15=230,262,
Mt5,15=233,258,
Mt5,16=262,
Mt5,18=149,
Mt5,23=844,
Mt6,13=21,
Mt6,16=587,
Mt6,22=238,
Mt6,29=269,
Mt7,7=782,
Mt7,15=738,
Mt7,21=301,
Mt7,24-25=236,
Mt7,26-27=674,
Mt8,10=261,
Mt8,23-27=260,
Mt8,26=261,
Mt9,22=261,
Mt10,6=266,
Mt10,19=151,
Mt10,27=174,210,
Mt10,28=886,890,902,
Mt11,5=141,

Mt11,14=20,
Mt12,10-13=513,
Mt12,22-28=513,
Mt12,47=573,
Mt13,12=135,
Mt13,13=14,23,
Mt13,24-30=231,262,
Mt13,36-43=262,
Mt13,47-48=262,
Mt13,47-49=231,
Mt14,9=587,
Mt14,31=742
Mt15,2=300,
Mt15,3=208,
Mt15,6=300,
Mt15,9=209,
Mt15,14=262,
Mt15,24=266,
Mt16,17=53,
Mt16,17-19=369,
Mt 16,18=236,237,344,345,372,

378,379,380,381,383,384,723,
Mt16,18-19=343,
Mt 16,19=193,334,378,380,382,

391,395,723,724,
Mt17,2=871,
Mt17,20=261,
Mt18=343,
Mt18,8=29,
Mt18,10=869,
Mt18,12-14=266,
Mt18,15=408,417,
Mt18,16=568,
Mt 18,17=230,233,241,
Mt18,19=347,
Mt18,20=287,
Mt18,23-34=230,
Mt19,6=192,
Mt19,8=145,
Mt22,2=230,
Mt22,23-33=513,
Mt22,24-30=571,
Mt22,31=886,
Mt22,32=181,886,
Mt22,37-40=674,
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Mt 23,2=334,244,418,
Mt 23,2-3=233,300,342,
Mt23,15=256,
Mt23,29-32=470,
Mt24=87,
Mt24,12=345,
Mt24,15=71,
Mt24,27=104,
Mt24,36=877,
Mt25,29=135,
Mt25,32=266,
Mt25,34=858,
Mt26,3-5=285,
Mt26,5=582,
Mt26,16-17=247,
Mt26,26=362,726,
Mt26,26-28=793,
Mt26,27=177,
Mt26,31=247,
Mt26,38=861,881,
Mt 26,39=725,881,882,
Mt27,1=285,
Mt27,7=164,
Mt27,9=146,
Mt27,45=556,
Mt27,46=93,884,
Mt27,54=511,
Mt28,18=878,
Mt28,18-20=279,
Mt 28,19=326,827,841,
Mt28,19-20=719,
Mt 28,20=154,235,238,261,344,

EWAnGELIA  mARKA

Mk1,2=146,156157,
Mk1,3=157,
Mk4,25=135,
Mk5,34=261,
Mk6,3=573,
Mk6,26=587,
Mk6,46=133,
Mk7,34=93,
Mk10,5=29,
Mk10,9=192,

Mk10,46=94,
Mk11,13=877,
Mk12,33=802,
Mk13,32=860,877,
Mk13,37=407,
Mk14,22=177,
Mk14,33=860,
Mk14,34=861,881,
Mk14,36=881,
Mk15,24=158,
Mk15,25=160,
Mk15,26=158,161,
Mk15,33=161,
Mk15,34=884,
Mk16,14=247,248,413,734,756,
Mk16,15=279,719,
Mk16,16=180,
Mk16,20=52,279,512,
Mk16,9-20=111,

EWAnGELIA  ŁUKAszA

Łk1=14,
Łk1,2=180,326,
Łk1,1-4=180,
Łk1,32=96,235,
Łk1,33=344,
Łk1,77=674,
Łk1,80=873,
Łk2,30=807,
Łk2,31=577,
Łk2,34=577,
Łk2,39=578,
Łk2,42=582,
Łk2,48=587,
Łk2,52=860,
Łk3,23=570,582,
Łk3,34=524,
Łk3,36-37=146,
Łk4=574,
Łk4,9=186,
Łk5,24=119,
Łk7,9=261,
Łk7,22=141,
Łk7,47=830,
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Łk7,48=830,
Łk8,18=135,
Łk8,48=261,
Łk10,4=135,
Łk10,8=516,
Łk 10,16=154,246,300,334,335,470,
Łk10,30=137,
Łk11,9=782,
Łk11,34=238451,
Łk11,41=141,
Łk11,49=878,
Łk12,5=820,886,
Łk12,27=269,
Łk12,45-48=232,
Łk15,4-7=266,
Łk15,8=137,
Łk17,6=261,
Łk 18,8=215,261,345,
Łk18,34=61,756,
Łk19,26=135,
Łk20,28-35=571,
Łk21,33=15,
Łk 22,19=177,362,407,720,811,823,
Łk22,19-20=793,806,810,818,
Łk22,20=793,
Łk22,31-32=343,372,389,398,
Łk 22,32=312,317,323,345,348,

366,378,381,391,723,
Łk22,36=403,
Łk23,43=869,890,
Łk23,47=52,511.
Łk24,8-11=413,
Łk24,11=247,
Łk24,12=413,
Łk24,25=259,
Łk24,28=877,
Łk24,32=61,
Łk24,45=130,719,
Łk24,46-47=279,

EWAnGELIA  JAnA

J1,6-7=48,
J1,7=52,
J1,8=868,
J1,9=517,824,868,

J1,12=231,
J1,13-14=865,
J1,14=861,863, 864,865, 866,868,
J1,14-15=866,
J1,16=868,874,
J1,16-17=866,
J1,17=868,
J1,18=432,867,868,
J1,26-27=583,
J1,27=140,
J1,29=581,583,827,
J1,33=143,474,
J1,34=53,
J1,35=581,
J1,38=583,
J1,43=581,584,584,
J2,1=581,
J3=872,
J3,5=154,
J3,11=868,
J3,13=869,
J3,30=875,
J3,32=869,
J4,8=403,
J4,14=795,
J4,35=585,
J4,39=52,
J4,42=57,
J4,46=140,
J4,53-54=52,
J5,18=876,
J5,19=876,
J5,20=860,875,877,
J5,34=48,
J5,36=48,
J5,41=48,
J6,4=582,585,
J6,43-45=53,
J6,50=53,
J6,55=53,362,
J7,16=153,
J7,17=35,
J7,39=268,
J8,1-11=111,
J8,3-11=104,
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J8,55=870,
J9,30=513,
J10,8=530,
J10,10=839,
J10,1-21=266,
J10,14=219,
J10,25-27=51,
J10,27=35,219,
J10,28=216,
J10,30=721,
J10,41-42=52,
J11,1=563,
J11,45-53=285,
J11,49=373,
J11,49-53=15,
J11,50-51=343,
J11,51=373,
J11,52=265,
J12=582,
J12,25=890,
J12,37-38=53,
J12,44=55,
J13=582,
J13,10=474,
J13,27=21,
J13,29=403,417,582,
J14,16=237,238,
J14,16-17=343,450,
J14,17=261,345,719,
J 14,26 = 150, 237, 241, 326, 334,

719,
J14,28=770,
J15,1=801,
J15,3=474,
J15,15=326,
J15,22=52,
J15,24=52,
J15,26=719,721,
J15,27=48,
J16,12-14=194,
J 16,13=62,237,261,320,326,333,

345,502,719,
J16,14=721,
J17,3=77,
J17,17-20=238,

J17,22=721,
J17,24=869,
J18,20=174,209,210,
J18,37=864,
J19,11=21,
J 19,14=146,
J19,17=93,
J19,25=574,
J19,33=441,
J20,8-9=52,
J20,9=61,
J20,21=726,
J20,21-22=417,
J20,23=726,827,841,846,849,
J20,31=674,
J 21,15-17=266,369,373,
J21,18=254,333,369,378,391,
J21,24=41,
J21,25=181,

DzIEJE APOsTOLsKIE

Dz1=511,
Dz1,4=835,
Dz1,8=48,279,
Dz1,13=575,
Dz1,14=575,
Dz2,15=516,
Dz2,32=512,
Dz2,38=404,827,
Dz3=511,
Dz3,7=439,
Dz3,15=512,
Dz3,16=512,
Dz4,10=158,
Dz4,32-37=403,
Dz5,40=404,
Dz6,7=875,
Dz7,2-4=167,
Dz7,14=146,165,
Dz7,16=147,
Dz8,26-39=52,61,
Dz9,4=878,
Dz9,5=445,
Dz9,6=97,
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Dz9,15=92,
Dz9,27=404,
Dz10,14=61,
Dz10,1-48=50,52,
Dz13=511,
Dz13,12=52,511,
Dz13,16-21=617,
Dz13,20-21=616,619,
Dz13,21=613,
Dz13,35=511,
Dz13,41=95,
Dz14,14-16=513,
Dz14,22=822,
Dz15=39,40,42,47,51,
Dz15,1-35=233,
Dz15,6=292,
Dz15,7=321,373,396,723,
Dz15,7-8=512,
Dz15,12=373,512,
Dz15,19=315,
Dz15,20=353,
Dz15,25=302,
Dz 15,28=154,310,316,
Dz15,28-29=213,
Dz15,29=206,353,
Dz16,4=315,
Dz16,14=54,
Dz17=50,556,
Dz17,11=58,
Dz17,22-31=465,
Dz17,25=513,
Dz17,27-28=513,516,
Dz17,28=12,101,
Dz19,5=404,
Dz19,20=875,
Dz20,28=292,342,
Dz20,35=101,181,
Dz22,7=878,
Dz26,14=878,
Dz27,9=140,
Dz28,22=735,

LIsT DO RzymIAn

rz1,7=222,

rz1,17=95,839,
rz1,19=516,
rz1,19-20=685,
rz1,20=516,
rz1,21=675,
rz1,24-32=24,
rz1,27=898,
rz1,28=531,
rz2,28-29=294,
rz3,4=14,15,86,249,423,
rz3,13-18=111,
rz3,24=858,
rz3,25=795,828,829,
rz5,2=699,
rz6,4=816,
rz6,9=836,
rz7,20=271,
rz8,17=216,
rz8,24=276,701,860,
rz8,30=227,322,
rz8,32=21,
rz8,33-34=597,
rz9,6-8=19,450,
rz9,10=19,
rz9,12=19,
rz9,18=29,
rz9,19=26,
rz9,22=26,
rz10,14=52,
rz10,15=53,
rz 10,18=279,293,792,
rz 10,26=792,829,831,
rz11,3=256,
rz11,4=258,346,
rz12,1=800,
rz12,3=442,
rz12,5=231,
rz12,11=117,
rz12,19=140,
rz14,1=229,
rz15,16=805,
rz16,23=140,
rz16,25=111,
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PIERWszy LIsT DO KORynTIAn

1Kor1,1-5=257,
1Kor1,1-9=232,
1Kor1,2=222,
1Kor1,9=222,525,
1Kor1,10=257,301,
1Kor1,10-4,21=232,
1Kor1,13=257,
1Kor1,17=502,
1Kor1,19=525,
1Kor1,19-20=501,
1Kor1,26=342,
1Kor1,27=525,
1Kor2,2=184,239,
1Kor2,4=142,
1Kor2,6=184,
1Kor2,7=239,
1Kor2,7-8=701,
1Kor2,9=701,
1Kor2,12-13=151,
1Kor2,14=137,765,
1Kor2,14-15=36,
1Kor12,21=505,
1Kor3,1=61,
1Kor3,1-2=229,239,
1Kor3,2-3=257,
1Kor3,6=841,
1Kor3,9=828,840,841,
1Kor3,10=841,
1Kor3,11=692,
1Kor3,12=705,
1Kor4,1=841,
1Kor4,2-3=233,
1Kor4,3=234,
1Kor4,5=234,
1Kor4,6=234,
1Kor4,8=13,
1Kor4,15=841,
1Kor5,2=257,
1Kor6,15=231,
1Kor6,20=858,
1Kor7,10=144,145,
1Kor7,12=144,145,
1Kor7,25=144,145,

1Kor7,33=118,133,
1Kor7,40=152,194,
1Kor8,1=501,526,
1Kor8,2=526,
1Kor9,9=516,
1Kor9,20=508,
1Kor9,22=508,
1Kor10,4=801,
1Kor10,11=344,
1Kor10,17=138,
1Kor10,20-21=814,
1Kor11=196,
1Kor11,2=188,
1Kor11,3-34=223,
1Kor11,16=196,
1Kor11,19=735,
1Kor11,23=188,
1Kor11,23-26=793,
1Kor11,24=177,809,837,810,
1Kor11,25=793,
1Kor11,26=809,
1Kor11,29=362,
1Kor11,34=188,205,
1Kor12,1-11=450,
1Kor12,3=54,
1Kor12,8=179,675,678,
1Kor12,8-10=450,
1Kor12,12=261,
1Kor12,13=231,
1Kor13,2=674,
1Kor13,9=866,
1Kor13,10=746,866,
1Kor13,10-12=862,
1Kor13,13=523,
1Kor14,29=36,443,
1Kor14,33=301,443,
1Kor14,36-37=443,
1Kor14,37=36,
1Kor15-16=151,
1Kor15,10=146,153,840,
1Kor15,14-15=149,
1Kor15,18-19=890,
1Kor15,19=898,
1Kor15,31=138,
1Kor15,32-33=890,
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1Kor15,33=101,534,
1Kor15,40-41=430,
1Kor15,51=104,129,
1Kor16,22=141,

DRUGI LIsT DO KORynTIAn

2Kor1,18-19=279,
2Kor1,24=236,
2Kor2,14-16=267,
2Kor3,3=180,
2Kor3,4-18=344,
2Kor3,5=54,
2Kor3,6=326,
2Kor3,7=871,
2Kor3,10-11=871,
2Kor3,18=326,871,
2Kor4,13=807,
2Kor4,13-18=344,
2Kor4,17=723,
2Kor5,1=723,890,
2Kor5,6=863,
2Kor5,6-8=723,890,
2Kor5,7=863,
2Kor6,2=840,
2Kor7,1=828,838,
2Kor7,8-12=145,
2Kor10,4-5=502,
2Kor11,6=84,
2Kor11,12-15=267,
2Kor11,13=267,
2Kor11,15=267,
2Kor11,16=153,
2Kor11,17=145,
2Kor11,21=145
2Kor11,23=145,
2Kor12,6=153,
2Kor12,11=153,
2Kor12,14=84,
2Kor13,3=151,194,
2Kor13,5=54,

LIsT DO GALATÓW

Ga1,1-3=232,
Ga1,8=55,
Ga1,9=197,

Ga1,11=131,
Ga1,12=74,
Ga2,1-21=97,
Ga2,2=41,97,
Ga2,11-14=229,
Ga3,1=257,259,
Ga3,1-29=232,
Ga4,5=867,
Ga4,6=94,
Ga4,20=185,
Ga5,6=248,674,
Ga6,1=257,
Ga6,1-10=232,

LIsT DO EFEzJAn

ef1,4=133,
ef1,21=870,
ef1,22=223,
ef1,22-23=223,
ef2,6=878,
ef2,12=231,
ef2,19=231,
ef2,20=342,690,692,
ef3,10=233,
ef3,19=883,
ef4,4=237,239,
ef4,4-5=220,
ef4,5=277,
ef4,6=277,
ef4,7=239,872,
ef4,11=291,346,
ef4,11-12=239,333,
ef4,11-14=243,444,471,
ef4,11-16=229,
ef4,12=179,
ef4,13=346,
ef4,14=333,342,
ef4,15-16=239,
ef4,16=239,
ef4,22=268,
ef4,30=450,
ef5=534,
ef5,8=231,
ef5,21-33=237,253,
ef5,23-25=250,
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ef5,23-32=223,
ef5,27=216,265,268,269,

LIsT DO FILIPIAn

flp1,21=890,
flp1,23=890,
flp2,9=877,
flp2,10=878,
flp2,21=257,
flp3,3=138,
flp4,18=800,802,844,

LIsT DO KOLOsAn

Kol1,19-20=865,
Kol1,28=508,
Kol2,1-4=524,
Kol2,3=870,
Kol2,4=524,
Kol2,8=459,501,524,
Kol2,8-10=276,
Kol2,9=865,
Kol2,10=870,
Kol2,19=276,
Kol3,9=268,
Kol3,1-17=279,

LIsT PIERWszy 
DO TEsALOnICzAn

1Tes2,13=53,55,
1Tes4,13-18=105,
1Tes4,15=346,
1Tes5,21=621,652,

LIsT DRUGI 
DO TEsALOnICzAn

2Tes1,1=229,
2Tes2,3=215,
2Tes2,4=214,
2Tes2,10-11=12,
2Tes2,11-12=24,
2Tes2,15=188,200,205,
2Tes3,2-15=229,

LIsT PIERWszy 
DO TymOTEUszA

1Tm1,11=715,
1Tm2,1-6=806,
1Tm3,15=41,59,78,121,188,219,

240,244,249,250,720,
1Tm4,10=264,
1Tm4,14=822,
1Tm5,6=801,
1Tm6,20=142,202,209,
1Tm6,3=197,715,747,754,
1Tm6,3-4=501,
1Tm6,21=526,

LIsT DRUGI 
DO TymOTEUszA

2Tm1,6=822,
2Tm1,12=187,
2Tm1,13=185,
2Tm1,13-14=188,
2Tm1,14=187,
2Tm2,2=185,187,189,209,
2Tm2,13=14,
2Tm2,15=715,
2Tm2,16=202,
2Tm2,17-18=224,
2Tm2,18=226,
2Tm2,19=226,227,
2Tm2,20=224,226,
2Tm2,21=840,
2Tm2,23=705,
2Tm2,25=753,
2Tm3,1-10=267,
2Tm3,10=205,
2Tm3,14=205,
2Tm3,16=144,490,
2Tm3,16-17=674,
2Tm3,17=173,
2Tm4,3=715,
2Tm4,11=143,
2Tm4,13=143,
2Tm4,20=143,
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LIsT DO TyTUsA

Tt1=534,
Tt1,1=526,
Tt1,1-4=279,
Tt1,5=822,
Tt1,9=3,715,
Tt1,12=101,534,
Tt1,13=534,
Tt2,1-2=715,
Tt3,1=292,
Tt3,5=269,827,
Tt3,9=712,
Tt3,10=753,

LIsT DO FILEmOnA

flm4-5=453,

LIsT DO HEBRAJCzyKÓW

hbr1=14,
hbr1,4=872,
hbr1,5=74,
hbr1,9=812,
hbr1,18=217,
hbr1,22-23=217,
hbr2,3=74,96,
hbr2,7=128,
hbr2,10=861,
hbr2,16=721,
hbr3,1=91,
hbr5,1=228,798,799,803,812,

818,
hbr5,1-4=813,
hbr5,4=790,
hbr5,6=823,
hbr5,7=372,852,
hbr5,8=875,
hbr5,11=138,
hbr5,12=56,
hbr5,14=538,
hbr6,1=56,
hbr6,4-6=830,
hbr6,9=830,
hbr6,12=835,

hbr6,17-19=15,
hbr7,2=73,
hbr7,12=812,813,
hbr7,16=812,
hbr7,17=823,
hbr7,22=835,
hbr7,23-28=790,
hbr7,25=796,
hbr7,27=798,
hbr8,3=799,813,
hbr9,4=74,
hbr9,9=798,
hbr9,13=820,
hbr9,15=828,835,97,
hbr9,25=792,
hbr9,25-26=790,
hbr9,26=824,
hbr9,27=425,
hbr10,1=798,837,
hbr10,1-3=791,
hbr10,5=799,
hbr10,11=792,
hbr10,11-14=791,
hbr10,14=828,
hbr10,18=791,828,
hbr10,26=792,830,
hbr10,27=830,
hbr10,28=830,
hbr10,32=830,
hbr10,35=830,
hbr11,1=3, 689,701,860,
hbr11,2=696,701,
hbr11,3=863,
hbr11,5=697,
hbr11,6=56, 686, 693, 696, 697,

698,699,890,
hbr11,8=92,
hbr11,10=699,
hbr11,17=17,
hbr11,19=17,
hbr11,26-27=699,
hbr11,35=699,
hbr11,38=214,
hbr11,39-40=699,
hbr11,40=861,
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hbr12,2=884,
hbr 13,15=800,801,805,
hbr13,16=800,
hbr13,23=98,

LIsT JAKUBA

Jk1,13=23,
Jk1,22-25=674,
Jk1,27=802,
Jk2,20=674,
Jk3,2=228,

LIsT PIERWszy PIOTRA

1P1,22=840,
1P2,10=231,
1P3,15=687,
1P3,20=216,
1P3,21=264,
1P4,5=506,

LIsT DRUGI PIOTRA

2P1,10=227,
2P1,16-18=864,
2P1,17=865,
2P1,18=99,
2P1,19=58,259,785,
2P1,19-21=130,
2P1,21=15,151,
2P2,17=738,
2P2,21=737,
2P3,1=92,
2P3,15=92,
2P3,16=92,

LIsT PIERWszy JAnA

1J1,5-6=271,
1J1,8=228,
1J2=16,
1J2,3-4=271,870,
1J2,4=674,

1J2,6=271,
1J2,9=271,
1J2,15=271,
1J2,19=216,267,
1J2,21=49,
1J2,27=35,62,
1J3,1=294,
1J3,4=271,
1J3,6=217,271,
1J3,7-8=231,
1J3,7-9=272,
1J3,9-10=217,
1J3,10=231,
1J4,1=267,
1J4,1-2=36,
1J5,7=111,
1J5,9=56,
1J5,9-10=36,
1J5,10=56,
1J5,18=272,

LIsT DRUGI JAnA

2J1=75,
2J12=189,205,

LIsT TRzECI JAnA

3J1=75,

LIsT JUDy

Jud12-13=738,

APOKALIPsA

ap2,1-3,22=232,
ap5,1=719,
ap5,12=861,
ap5,13=279,
ap9,1=262,
ap9,2=215,
ap13,8=816,837,
ap13,18=140,
ap21,14=342,
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DECRETUm GRATIAnI

Decretum, P.1,D.3,K.2;f.1[1955]4-5=295.
Decretum, P.1,D.8,K.9,f.1,15-16=174.
Decretum, P.1,D.9glosa;f.1,18=427.
Decretum, P.1,D.9,K.1-11;f.1,16-18=420.
Decretum, P.1, D.10,K.1;f.1,19=547.
Decretum, P.1, D.10,K.8; f.1,21=547.
Decretum, P.1,D.11,K.3.11;friedberg1[1955]23,26=419
Decretum, P.1,D.12,17,19,20,21,22;f.1,27-31,50-53,58-64,65-66,66-72,

72-76=383.
Decretum, P.1,D.12,K.1-3.10;f.1,27-29=419.
Decretum, P.1,D.12,K.2;f.1,27=394.
Decretum, P.1,D.12,K.11;f.1,29-30=418,419.
Decretum, P.1,D.15,K.3; f.1,36-41=69,427,563,564,621,623,652nn.
Decretum, P.1,D.16,K.7; f.1,44=64.
Decretum, P.1,D.16,K.12;f.1,49=382.
Decretum, P.1,D.17,K.2i5;f.1,51-52=297.
Decretum, P.1,D.17,K.5;f.1,51-52=382.
Decretum, P.1,D.18,K.17;f.1,58=296.
Decretum, P.1,D.19,K.7;f.1,62=370,383,395.
Decretum, P.1,D.19,K.9;f.1,64=366.
Decretum, P.1,D.20,K.1;f.1,65-66=64,396,405.
Decretum, P.1, D.20,K.3; f.1,66=537,564,568.
Decretum, P.1,D.21,K.2;f.1,69-70=417.
Decretum, P.1,D.21,K.3; f. 1,70=365.
Decretum, P.1,D.22,K.1;f.1,73=395.
Decretum, P.1,D.22,K.2; f. 1,73-75=365.
Decretum, P.1,D.23;f.1,76-87=489.
Decretum, P.1,D.26,K.3;f.1,96-97=364.
Decretum, P.1,D.31,K.13-14;f.1,114-115,115-116)=419.
Decretum, P.1,D.37,K.1;f.1,135=500.

sKOROWIDz CorpusIurisCanonici

Sporządzonyprzeztłumacza.
liczbypoznakurównaniawskazująstronywydaniawlowanium1564

roku,uwidocznionewniniejszymprzekładzietłustymdrukiemwprostokąt-
nychnawiasach.

Duże litery są skrótami: c – causa, D – Distinctio, f – friedberg,*

K–Kanon,l–liber,P–Pars,Q–Quaestio,T–Titulus.

* aemiliusfriedberg[ed.]:Corpus Iuris Canonici, Volumen1-2, Graz1955.



Decretum, P.1,D.37,K.8;f.1,137-138=511.
Decretum, P.1,D.37,K.9;f.1,138=500.
Decretum, P.1,D.37,K.10;f.1,138=511.
Decretum, P.1,D.37,K.11:f.1,138-139=465,511.
Decretum, P.1,D.37,K.12;f.1,139=511.
Decretum, P.1,D.37,K.14;f.1,139-140=511.
Decretum, P.1,D.38;f.1,140-144,=489.
Decretum, P.1,D.38,K.12;f.1,143=399.
Decretum, P.1,D.40,K.6;f.1,146=416.
Decretum, P.1,D.50,K.28;f.1,190=288.
Decretum, P.1,D.50,K.54;f.1,198=366.
Decretum, P.1,D.61;f.1,227-233=489.
Decretum, P.1,D.80,K1;f.1,279=383.
Decretum, P.1,D.83,K.3;f.1,293-294=469,745.
Decretum, P.1,D.83,K.5;f.1,294=745.
Decretum, P.1,D.93,K.3;f.1,321=385.
Decretum, P.1, D.93,K.14;f.1,323-324=815.
Decretum, P.1,D.93,K.24;f.1,327-329=366.
Decretum, P.1,D.96,K.1;f.1,335-338=297,383,389,547.
Decretum, P.1,D.96,K.13; f.1,342=409.
Decretum, P.1,D.96,K.13-14;f.1,342-345=622.

Decretum, P.2,c.1,Q.1,K.39;f.1,373-374=250.
Decretum, P.2,c.1,Q.1,K.84;f.1,387-388=797,843.
Decretum, P.2,c.2,Q.4,K.2-3;f.1,466=400.
Decretum, P.2,c.2,Q.7,K.13;1,485=416.
Decretum, P.2,c.2.Q.7,K.35;c.24,Q.1,K.33,18,26;c.22,Q.2,K.16;f.1,

494,872,978-979, 971-972,976=385.
Decretum, P.2,c.2,Q.7,K.37;f.1,494=409.
Decretum, P.2,c.3,Q.4,K.4; f.1,512=487.
Decretum, P.2,c.7,Q.1,K.7;f.1,568-569=246.
Decretum, P.2,c.11,Q.3,K.98; f.1,670-671=547.
Decretum, P.2,c.23,Q.4,K.48;f.1,925=555.
Decretum, P.2,c.23,Q.4,K.49;f.1,925-926=555.
Decretum, P.2,c.24,Q.1;f.1,965-984=383.
Decretum, P.2,c.24,Q.1,K.1;f.1,966=730.
Decretum, P.2,c.24,Q.1,K.15;f.1,970=409.
Decretum, P.2,c.24,Q.1,K.18;f.2,971-972=417.
Decretum, P.2,c.24,Q.1,K.20;f.1,973=250.
Decretum, P.2,c.24,Q.1,K.25;f.1,975-976=386.
Decretum, P.2,c.24,Q.3,K.27;f.1,997-998=735,742.
Decretum, P.2,c.24,Q.3,K.28;f.1,998=742.
Decretum, P.2,c.24,Q.3,K.29;f.1,998=747,750.
Decretum, P.2,c.24,Q.3,K.31;f.1,998=747.
Decretum, P.2,c.24,Q.3,K.37;f.1,1000=730.
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Decretum, P.2,c.25,Q.1;f1,1007-1012=383.
Decretum, P.2,c.25,Q.1,K.5;f.1,1008=490.
Decretum, P.2,c.25,Q.1,K.5,11;f.1,1008,1009-1010=396.
Decretum, P.2,c.25,Q.1,K.7;f.1,1008-1009=471.
Decretum, P.2,c.28,Q.1,K.1;f.1,1079=364.
Decretum, P.2,c.30,Q.5;f.1,1104-1108=487.
Decretum, P.2,c.30,Q.5,K.5;f.1,1105-1106=487.
Decretum, P.2,c.31,Q.2,K.4;f.1,1114=487.
Decretum, P.2,c.32,Q.2,K.4; f.1,1120-1121=479.
Decretum, P.2,c.32,Q.7,K.27;f.1,1147=365,405.
Decretum, P.2,c.33,Q.1,K.2;f.1,1149=405.
Decretum, P.2,c.33, Q.3,D.2,K.12;f.1,1193=249.
Decretum, P.2, c.33,Q.3,D.2.K.40;f.1202-1206=271,830.
Decretum, P.2,c.33,Q.3,D.4,K.8;f.1,1230-1232=216.
Decretum, P.2,c.35,Q.3,K.19;f.1,1268=487.

Decretum, P.3, D.1,K.8;f.1,1296=223.
Decretum, P.3, D.1,K.11;f.1,297=815.
Decretum, P.3, D.1,K.14;f.1,1297-1298=815.
Decretum, P.3, D.1,K.29;f.1,1301=815.
Decretum, P.3, D.1,K.46;f.1,1306=815.
Decretum, P.3, D.1,K.47;f.1,1306=815.
Decretum, P.3, D.1,K.51;f.1,307-1308=816.
Decretum, P.3, D.1,K.59;f.1,1310-1311=815.
Decretum, P.3, D.1,K.67;f.1,1312=814.
Decretum, P.3, D.1,K.72;f.1313-1314=819.
Decretum, P.3, D.2,K.2-3;f.1314-1315=816.
Decretum, P.3, D.2,K.3;f.1,1315=408,806.
Decretum, P.3, D.2,K.5,6;f.1,1315=815.
Decretum, P.3, D.2,K.7;f.1,1315-317=815,819.
Decretum, P.3, D.2,K.8;f.1,317=815.
Decretum, P.3, D.2,K.11;f.1317-1318=832.
Decretum, P.3, D.2,K.14;f.1319=818.
Decretum, P.3, D.2,K.35;f.1,325-1326=816,826.
Decretum, P.3, D.2,K.37;f.1,1327=810,811,832.
Decretum, P.3, D.2,K.42;f.1,1328-1329=289,810.
Decretum, P.3, D.2,K.51;f.1332-1333=826.
Decretum, P.3, D.2,K.53;f.1,1333=816,826.
Decretum, P.3, D.2,K.71;f.1341-1342=816,820,826,831,853.
Decretum, P.3, D.2,K.72;f.1342-1343=831,843,853.
Decretum, P.3, D.2,K.73;f.1343-1344=816,819,826.
Decretum, P.3, D.2,K.80;f.1,1346=815.
Decretum, P.3, D.2,K.83.88;f.1,1348-1349,1350=812.
Decretum, P.3,D.4,K.24,30,82,83;f.1,1368,1370,1389-1390=365.
Decretum, P.3, D.4,K.41;f.1,1377-1379=250.
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Decretum, P.3, D.4,K.49;f.1,1381=274.
Decretum, P.3,D.4,K.80;f.1,1388-1389=419.

DECRETALEs GREGORII IX

Decretales Gregorii IX, l.1,T.1,f.2,5-7=492.
Decretales Gregorii IX, l.1,T.1, K.1;f.2,5-6=223,292,815,821.
Decretales Gregorii IX, l.1,T.1,K.2;f.2,6-7=390,747.
Decretales Gregorii IX, l.1,T.2,K.1;f.2,7=496.
Decretales Gregorii IX, l.1,T.6,K.4;f.2,49-50=383.
Decretales Gregorii IX, l.1,T.6,K.7;f.2,51-52=489.
Decretales Gregorii IX, l.1,T.9,K.10;f.2,107-112=489.
Decretales Gregorii IX, l.1,T.14;f.2,125-131=493.
Decretales Gregorii IX, l.1,T.14,K.14;f.2,130-131=495
Decretales Gregorii IX, l.1,T.22; f.2,148-149=493.
Decretales Gregorii IX, l.1,T.31, K.15;f.2,192=490
Decretales Gregorii IX, l.1,T.31-32;f.2,186-194,194-195=493.
Decretales Gregorii IX, l.1,T.33,K.6;f.2,196-198=369.
Decretales Gregorii IX, l.2,T.10;f.2,273-275=493.
Decretales Gregorii IX, l.2,T.24;f.2,359-374=492.
Decretales Gregorii IX, l.3,T.3;f.2,457-460=493.
Decretales Gregorii IX, l.3, T.26,K.10;f.2,541=364.
Decretales Gregorii IX, l.3,T.34,K.9;f.2,594-595=492.
Decretales Gregorii IX, l.3,T.41;f.2,635-644=493.
Decretales Gregorii IX, l.3,T.41,K.6;f.2,636-639=181,836.
Decretales Gregorii IX, l.3,T.42,K.3;f.644-646=383.
Decretales Gregorii IX, l.3,T.46; f.2,650-651=493.
Decretales Gregorii IX, l.4, T.4,K.3;f.2,680-681=364.
Decretales Gregorii IX, l.4,T.14,K.1;f.2,700-701=489.
Decretales Gregorii IX, l.4,T.15,K.4;f.2,705=405.
Decretales Gregorii IX, l.4,T.17,K.13;f.2,714-716=364,409.
Decretales Gregorii IX, l.4,T.19;f.2,720-725=492.
Decretales Gregorii IX, l.4, T.19,K.7;f.2,722-723=364.
Decretales Gregorii IX, l.5,T.3;f.2,749-768=492.
Decretales Gregorii IX, l.5,T.3, K.9;f.2,751=487.
Decretales Gregorii IX, l.5,T.5,K.4;f. 2,770=489,490/491.
Decretales Gregorii IX, l.5,T.7;f.2,778-790=493.
Decretales Gregorii IX, l.5,T.7,K.1;f.2,778=741,745.
Decretales Gregorii IX, l.5,T.7,K.2;f.2,778=745.
Decretales Gregorii IX, l.5,T.7,K.3;f.2,778=223.
Decretales Gregorii IX, l.5,T.7,K.15;f.2,789=754.
Decretales Gregorii IX, l.5,T.9;f.2,790-792=493.
Decretales Gregorii IX, l.5,T.17;f.2,808-810=493.
Decretales Gregorii IX, l.5,T.19;f.2,811-816=492.
Decretales Gregorii IX, l.5,T.19,K.6;f.2,813=495.
Decretales Gregorii IX, l.5,T.31, K.12;f.2,840-841=489.
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Decretales Gregorii IX, l.5,T.33,K.23;f.2,866=383.
Decretales Gregorii IX, l.5,T.39;f.2,889-913=493.
Decretales Gregorii IX, l.5,T.40,K.2;f.2,913=570,593.

sEXTUs DECRETALIUm

Sextus Decretalium, l.1,T.1,K.1;f.2,937=447.
Sextus Decretalium, l.1,T.6, K.3;f.2,946-949=390.
Sextus Decretalium, l.1,T.6,K.17;f.2,957-959=383,409,564.
Sextus Decretalium, l.5, T.2,K.13;friedberg2,1075=737.
Sextus Decretalium, l.5:T.4, K.1;f.2,1080=390.
Sextus Decretalium, l.5,T.12,K.3;f.2,1109-1121=364.

COnsTITUTIOnEs CLEmEnTIs v

Clementinae, l.1,T.1,K.1;f.2,1133-1134=390,441,468,722,747,763.
Clementinae, l.5,T.3,K.3;f.2,1183-1184=226.
Clementinae, l.5,T.7, K.1;f.2,1186-1187=487.

EXTRAvAGAnTEs IOAnnIs XXII

Extravagantes Ioannis XXII, T.14,K.4;f.2,1229-1230=364,749.

EXTRAvAGAnTEs COmmUnEs

Extravagantes communes, l.1,T.8,K.1;f.2,1245-1246=383.
Extravagantes communes, l.5,T.9,K.2;f.2,1304-1306=564.
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Bożym ................................................ [143]

Roz dział XVII. Gdziewykazujesię,żeposzczególneurywkiKsiągKano-
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Roz dział I. Gdzieprzedstawiasięuzasadnieniatych,którzyzwalczają
tradycjeapostolskie...................................... [171]

Roz dział II. Żedaremnawydajesięrozprawazluteranaminietylko
otymźródle,lecziokażdyminnym......................... [174]

Roz dział III. Wktórymkładziesięczterypodwalinypodbudowę
tradycjichrystusaiapostołów ............................. [179]

Roz dział IV. Gdzieścielesiędrogidobadaniatradycjichrystusa iapo-
stołów................................................. [189]

Roz dział V. oróżnychrodzajachtradycjiapostolskich .............. [194]
Roz dział VI. omocyipewnościtradycjiapostolskich .............. [196]
Roz dział ostatni VII. Wktórymodpierasięuzasadnieniarozdziału

pierwszego ............................................. [201]

Księ ga Iv. O PO WA DzE KO ŚCIO ŁA......................... [212]

Roz dział I. Ja ki mi uza sad nie nia mi zwal cza na jest po wa ga Ko ścio ła  . . [212]
Roz dział II. Co ozna cza wy raz Ko ściół.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [222]
Roz dział III. Kim są ci wier ni, z któ rych praw dzi wie i ści śle Ko ściół 

się skła da.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [228]
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