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Znajomość prawdy boskiej, zwłaszcza dotyczącej zbawienia, jest
wielkim dobrem dla rodzaju ludzkiego, gdy łączy się z pobożnością;
dlatego trzeba poszukiwać jej gorliwie, ażebyśmy – błądząc jak ślepcy
w ciemnościach – nie popadli z błędów rozumu w błędy obyczajów, o co nie
trudno. Ponadto doświadczenie poucza, że ludzie hołdujący w sprawach
religii błędnym zapatrywaniom łatwo zwykli potępiać jako heretyków
ludzi mających odmienne przekonania, potem zaś dręczyć ich i nękać oraz
– skoro już nawykli tak wierzyć wbrew rozumowi – przyzwyczajają się do
postępowania wbrew rozumowi również w innych sprawach.

O Religii Zgodnej z Rozumem
Andrzej Wiszowaty
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Krótkie dochodzenie, czy i w jaki sposób tak zwani ewangelicy mogą gruntownie
i w sposób niewątpliwy odpierać argumenty katolików, a szczególnie Valeriana von
Magnisa [w dziele] Osąd o zasadach wiary niekatolików
Rozdział 1
Kto chce zwalczać błąd, ten nie powinien ani trwać w błędzie, ani odrzucać
prawdziwych fundamentów dla jego zwalczania
Spośród argumentów wyprowadzanych przeciwko katolikom, są dwa szczególne,
których siła rozciąga się na wszystkie inne. Jeden dotyczy Sędziego, drugi normy, do której
należy odnosić kwestie sporne w wierze. Bo jeśli ono stwierdzili, że ich kościół, czy też
Papież jest takim sędzią, którego wyrokowi pod groźbą wiecznego potępienia każdy bez
sprzeciwu i zwlekania ma się podporządkować, oraz że niepisana tradycja zdecydowanie
przynależy do [owej] normy: to całą sprawę będą mieć załatwioną. Cokolwiek bowiem
w poszczególnych kwestiach spornych byłoby przytoczone przeciwko nim z Pisma świętego,
powiedzą, że wedle osądu Papieża, w innym znaczeniu należy to przyjąć. O czymkolwiek byś
powiedział, że jest przez nich nauczane wbrew Pismu, mogą wskazać, że jest to zgodne
z normą niepisanych tradycji. Dlatego, gdyby ktoś niewłaściwie ustalił czy to Sędziego, czy
normę spraw spornych w wierze, żadną miarą nie będzie mógł gruntownie odeprzeć
[argumentów] katolików. I jest to oczywiste odnośnie tych, którzy czy to ogólnie, czy to po
części ustalają wraz z katolikami tego samego Sędziego i tę samą normę. To samo jednak
należy sądzić i o tych, którzy wprawdzie sprzeciwiają się katolikom w tej kwestii; ale i oni
przy określaniu sędziego i normy oddalają się od prawdy; i to tak, że nie tylko odrzucają
prawdziwą opinię, ale wraz z nią wszelkie fundamenty, na których opiera się zwalczanie
fałszu. Chociaż bowiem z tego, że twoja opinia jest fałszywa, nie wynika w prosty sposób, że
moja jest automatycznie prawdziwa (jako że obie mogą być fałszywe, i jakaś inna oprócz nich
może być prawdziwa), jednakże jeżeli się ustali czy wywnioskuje, że jest pewne, iż albo
moja, albo twoja może być opinią prawdziwą i żadna inna, z pewnością poprzez odrzucenie
twojej opinii wyprowadzę jako wniosek moją w ten sposób, że ty nie będziesz mógł znaleźć
żadnej odpowiedzi, chyba że przyjmując przesłanki będziesz wolał niedorzecznie zaprzeczać
wnioskowi. Kiedy zaś ukazujesz prawdziwą opinię w ten sposób, że zarazem odrzucasz
fundamenty, na których opiera się zwalczanie fałszu: jakże może być, abyś zdołał gruntownie
odeprzeć moją opinię, mimo że jest ona fałszywa? To wszystko zaś można dostrzec
w odniesieniu do tych, których zwykło się nazywać luteranami i kalwinistami. Podtrzymują
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oni mianowicie poważne błędy zarówno co do Sędziego, jak i normy spraw spornych
w wierze: tak iż napotykają na niewątpliwą przeszkodę w tym, by mogli w sposób właściwy
odpowiedzieć katolikom. Spróbujemy to krótko przedstawić. Po pierwsze więc, aby
zadośćuczynić prośbie pewnego znakomitego męża, zaobserwujemy to na podstawie [dzieła]
Valeriana von Magnisa, Mediolańczyka, z zakonu Braci Mniejszych Ojca Serafickiego
Franciszka, zwanych Kapucynami, Osąd o zasadach wiary niekatolików, wydanego w roku
1628 w Pradze przez Pawła Sesjusza; zarazem przy pomocy dobrego Boga ukażemy
prawdziwe fundamenty zwalczania [fałszu].
Rozdział 2
O Ojcach i Nauczycielach
I po pierwsze, słusznie zaprzeczają oni w słowach [skierowanych] przeciwko
katolikom, by Kościół i jego nauczyciele czy sobory były takimi sędziami w sprawach
spornych w wierze, by ich opinii wszyscy mieli być zobowiązani podporządkować się, jeśli
chcą uniknąć wiecznego potępienia. Lecz nie wiem, czy w istocie są w stanie obronić to, co
mówią. O Ojcach, jak ich nazywają, i soborach pierwszych wieków głoszą całkiem wyraźnie
takie rzeczy, które, o ile nie zostaną oni bezwzględnie uznani za sędziów, nie mają żadnego
uzasadnienia. Mianowicie objaśniają Pismo święte, [opierając się] na ich myśli. Po nich
powtarzają główne prawdy doktrynalne. Na ich autorytecie się wspierają. I występując
w dyskusji nie tylko przeciw katolikom, lecz i przeciwko tym, którzy nie zaprzeczają temu, że
nie zgadzają się z Ojcami, wiecznie głoszą wieczną zgodę z Ojcami i soborami. Tych zaś,
którzy niegdyś sprzeciwili się tym Ojcom i soborom, uznają za słusznie potępionych
heretyków. I nie dlatego uznają [myśl] Ojców, że są oni zgodni z Pismem: tylko uważają, że
Pismo należy rozumieć w ten [określony] sposób, ponieważ tak je objaśniali Ojcowie.
Dlatego w pierwszym rzędzie zwracają pilną uwagę raczej na jednomyślną zgodę Ojców
i soborów niż na prawdziwe znaczenie Pisma. I nie brakuje takich, którzy nie wahają się
twierdzić, że chociaż wyraźnie widzą, iż Pismo święte stoi w sprzeczności z ich opinią, to
jeśli tylko Ojcowie i sobory inaczej je rozumieli, wolą poprzeć owych Ojców i sobory niż
podążać za swoim prywatnym, jak to nazywają, osądem o Piśmie. I nie pochodzą oni
z motłochu, lecz [są wśród nich] i tacy, którzy doszli do najwyższego stopnia w [znajomości]
teologii. Boże nieśmiertelny! Dlaczego odstąpili od tylu katolickich dogmatów, tylu uznanych
przez Ojców i sobory opinii? Czyż w nich nie podążyli za swoim prywatnym osądem
o Piśmie? I czemuż na to samo się nie poważą w pozostałych [kwestiach]? Jeśli zaś tak wielki
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jest autorytet Ojców i soborów: czemuż we wszystkim za nim nie podążają? I jakąż wreszcie
znajdą odpowiedź, której by mogli stale katolikom udzielać? Nic teraz nie powiem o tym, co
wszakże jest pożałowania godne, że autorów i nauczycieli ze swojej szkoły: Lutra, Brenza,
Chemnitza, czy też Kalwina, Bezę, Zwinglego i innych szanują tak bardzo, że bardzo się
lękają choćby na krok odstąpić od ich poglądów. Dlatego nie wahają się wobec tych, którzy
się temu sprzeciwiają, postępować okrutnie, poprzez użycie żelaza, ognia, więzienie ich
i wygnanie. Rzecz jest nader oczywista, tak że nie wymaga dowodzenia. Czyż zaś nie jest to
przypisywaniem Kościołowi i jego nauczycielom mocy rozstrzygania spraw spornych przy
jednoczesnym zobowiązaniu innych [do podporządkowania się]?
Rozdział 3
O Duchu Świętym
Lecz istnieje ponadto inny błąd odnośnie Sędziego, tym zdatniejszy do zwodzenia
nieostrożnych, im większy ma pozór świętości i pobożności. Mianowicie uznają oni za
Sędziego Ducha Świętego; a w każdym razie bez [odniesienia do] niego nie chcą przyznać
komukolwiek możliwości osądu o rzeczach świętych. Tym samym zdrowy osąd rozumu
wobec oświecenia przez Ducha Świętego zostaje całkowicie usunięty; chociaż skądinąd
jawnie przeciw niemu [tj. temu oświeceniu] występują, i z pomocą nie wiem jakich ozdób
retorycznych zwykli ów zdrowy rozum wspaniale wyróżniać: oraz zarzucać innym jako
niedorzeczność, iż twierdzą, że wszystkie główne prawdy religii są z rozumem zgodne. Stąd
u tego mnicha, Waleriana von Magnisa, powstaje tego rodzaju hipoteza na podstawie opinii
luteranów i kalwinistów: Nikt z pewnością nie dociera do prawdziwego sensu Pisma
świętego, jeśli nie zostanie wewnętrznie oświecony i pouczony przez Ducha Świętego. Ci,
którzy to uznają, powinni jednak nieodzownie dojść do następującego pytania: którzy to są ci,
co zostali pouczeni przez Ducha Świętego o prawdziwym sensie? I następnie, jeżeli
odpowiedzą, że są to ci wszyscy, którzy pobożnie się modlą, padnie pytanie: którzy to są ci,
którzy pobożnie, jak należy, się modlą? Nie odważą się ani powiedzieć, że wszyscy, ani
wskazać jakichś określonych [osób]. Owszem, twierdzą to, co i przez Mnicha [tj. Magnisa]
zostało odnotowane: poszczególni chrześcijanie mogą błądzić w wierze. Niech więc
przyznają, że wynika z tego w sposób nieunikniony, iż poszczególni mogą także nie dość
pobożnie się modlić. Inaczej także i w wierze nie mogliby zbłądzić. Bowiem to właśnie
uzyskaliby poprzez modlitwę, by nie błądzić w wierze: gdyby modlitwa była bez skazy –
mianowicie jeśli jest prawdą, że wszystkim, którzy pobożnie się modlą, Duch Święty jest
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dawany. Cóż więc, jeśliby błądzili? W ten sposób bowiem myliliby się sądząc, że mają Ducha
Świętego. Słusznie bowiem wnioskuje Mnich pod koniec rozdziału 11: Ponieważ bibliści
przyznają, że może tak być, iż ktoś nie tak jak należy wzywa Ducha Świętego: w następstwie
może tak być, że wszyscy i każdy z osobna pozbawieni są Ducha Świętego, i w następstwie
pozostają w niezgodności z Pismem świętym i błądzą w wierze. I nie ma żadnego znaczenia
zastrzeżenie czynione

przez

tych, którzy

przyznają, że wprawdzie poszczególni

[chrześcijanie] mogą błądzić, lecz doraźnie, nie zaś ciągle czy nieodwołalnie. Ponieważ
wierzą, że ci, którzy [do tego] są przeznaczeni, albo też od wieczności – czy to
bezwarunkowo, czy ze względu na wiarę i przyszłe dzieła – imiennie wybrani, giną i dlatego
ostatecznie błądzić nie mogą. Po pierwsze bowiem wszystko to jest fałszywe. Bo o tego
rodzaju przeznaczeniu, o jakim oni są przekonani, nic nie ma w Piśmie świętym. Owszem,
wynikają z niego takie niedorzeczności, które z Pismem świętym i porządkiem natury stoją
w jawnej sprzeczności. Następnie, choćby nawet to wszystko było prawdą, nie usuwałoby to
trudności. Pytam bowiem: skąd wiesz, że jesteś przeznaczony? Od Ducha Świętego. A skąd
wiesz, że z pewnością masz Ducha Świętego: skoro może się zdarzyć, że ktoś w tej kwestii
myli się i błądzi? Ponieważ jestem przeznaczony. Przeznaczeni zaś ostatecznie nie błądzą.
Któż nie widzi tu wstyd przynoszącego błędnego koła? Bowiem obecność Ducha Świętego
dowodzona jest z przeznaczenia: a z kolei przeznaczenie z obecności Ducha Świętego.
Podobnie: skąd wiesz, że jesteś wybrany? Ponieważ jestem owcą Chrystusa. Skąd się o tym
dowiedziałeś? Słyszę głos Boga wyrażony w Piśmie. Tu pytam o dwie rzeczy: po pierwsze,
skąd wiesz, że w Piśmie wyrażony jest głos Boga? Od Ducha Świętego. Następnie, skąd
wiesz, że takie [a nie inne] jest znaczenie Pisma? Od Ducha Świętego. A skąd wiesz, że masz
Ducha Świętego? Ponieważ się modliłem. Skąd wiesz, że modliłeś się wystarczająco
pobożnie? Ponieważ jestem wybrany. Widzisz, że powracasz do tego, od czego wyszedłeś.
Właśnie to bowiem, że jesteś wybrany, miało być wykazane. Jednakże, przypuśćmy, że jesteś
wybrany: ponieważ jednakże również tacy wybrani mogą niekiedy błądzić: jakim sposobem
wiesz, że ty właśnie nie błądzisz? Ktoś, kto to wszystko rozważy, jasno dostrzeże, że ci,
którzy kładą nacisk na to, że to, co wyżej powiedziane o Duchu Świętym, ma konieczne
zastosowanie do wszelkiego osądu w sprawach wiary, w żaden sposób nie mogą dać
gruntownego odparcia całemu 4 rozdziałowi Mnicha. Jeśli się bowiem to [wszystko]
przyjmie, koniecznym następstwem jest to, co on wyprowadza jako wniosek: Oświecenie
umysłu, czy też boskie i nadprzyrodzone poruszenia, które Duch Święty wzbudza w umyśle
biblistów poprzez uprzednią modlitwę odwołujących się do niego odnośnie Pisma świętego,
są dowodem, z którego niezawodnie wnioskują, że zostali pouczeni przez Ducha Świętego
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o właściwym sensie Pisma świętego. Inaczej bowiem skąd poznają, czy to że Biblia zawiera
słowo Boże, czy to że takie [a nie inne] jest podyktowane przez Ducha Świętego znaczenie
słów? Jako że odrzucili już osąd umysłu nie oświeconego przez Ducha Świętego. Stąd dalej
wnioskuje: Przeto tego rodzaju poruszenia powinny być koniecznie w pełni natchnione,
pewne i niewątpliwe, tak by bez żadnej obawy zbłądzenia każda na przykład kobiecina
ośmielała się, mogła i była zobowiązana pod groźbą śmierci wiecznej ze stałością wierzyć, że
z Pisma świętego została pouczona przez Ducha Świętego w sposób pewniejszy niż wszyscy
pasterze

całego

Kościoła

Chrystusowego

zgromadzeni

na

powszechnym

soborze

zatwierdzonym przez Papieża. Z czego następnie Mnich wnioskuje: oni [tj. czytający Pismo
święte] nazbyt są z góry przeświadczeni o Duchu Świętym. Dodaj, że taka opinia o Sędzim
wprowadza ostatecznie ateizm. Jeśli bowiem o tym, w co należy wierzyć, bez Ducha
Świętego nie możemy wydać żadnego właściwego osądu: skąd wiadomo, że Bóg jest? Że
istnieje to, co jest przedmiotem religijnej czci? Że w księgach biblijnych zawiera się słowo
Boże? Że takie [a nie inne] jest prawdziwe znaczenie Pisma? Ze świadectwa Ducha Świętego.
A skąd wiadomo, że świadectwo Ducha Świętego jest prawdziwe? Ponieważ jest to Duch
Boży: ponieważ tak świadczy Pismo. A przecież musiałeś wykazywać, że jest Bóg? Że jego
Duch mówi prawdę? Że pismu należy wierzyć? Że takie właśnie [a nie inne] jest znaczenie
Pisma? By nie powtarzać teraz: skąd wiadomo, że masz Ducha Świętego? Czy przez takie
kręcenie się w kółko można by roztropnego człowieka nawrócić z ateizmu? Także i to wynika
z tego, że osąd rozumu bez oświecenia przez Ducha Świętego wykluczany jest ze spraw
boskich. Ten bowiem, kto jeszcze nie wierzy, że Bóg jest, że istnieje to, co jest przedmiotem
czci, że Pismu świętemu należy dać wiarę, ten z pewnością nie ma Ducha Świętego. Nie
może więc rozsądzać z jego pomocą. A jeśli nie zostanie [do tego] dopuszczony rozum, bez
Ducha Świętego niczego nie rozsądzi. Zatem na zawsze pozostanie ateistą. A dlaczego mówią
z mającymi odmienne zdanie bądź z bezbożnymi o rzeczach boskich? Czy nie po to, by
zrozumieli i się nawrócili? A jeśli nie mają Ducha Świętego, będąc sami sędziami, nic nie
rozumieją. [Ci] więc na próżno mówią. Jeśli mają, to ani nie są bezbożni, ani nie myślą
błędnie – o ile mianowicie prawdą jest to, co zgodnie z ich opinią pisze Mnich: Nikt, kto
zostaje wewnętrznie oświecony i pouczony przez Ducha Świętego, nie może pozostawać
w niezgodności ze słowem Bożym.
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Rozdział 4
Prawdziwa opinia o sędzim
Przeto należy zaprzeczyć temu, że nikt nie poznaje w sposób niewątpliwy
prawdziwego znaczenia Pisma świętego, jeśli nie zostaje wewnętrznie oświecony i pouczony
przez Ducha Świętego, oraz stwierdzić: zdrowy ludzki rozum każdemu wystarczy do
rozsądzenia – zarówno autorytetu Pisma świętego na podstawie historii i innych pewnych
przesłanek, co do których podamy niżej nieco objaśnień, jak również [rozsądzenia] na
podstawie samych ksiąg Pisma świętego i zestawiania ich tak między sobą, jak też ze
wspomnianymi przesłankami, nie tylko tego, co jest po prostu konieczne do zbawienia, ale
i wielu rzeczy użytecznych, choć nie tak bardzo koniecznych. Bowiem przez osąd zdrowego
rozumu poznaje się, co każdy ma na myśli, ile jest warte świadectwo każdego, na ile jest
daleki od prawdy czy też od fałszu; jakiekolwiek wątpliwości są pokonywane, jakiekolwiek
sprzeczności łagodzone, pokonywane są i łagodzone wyłącznie przez osąd rozumu. Na
osądzie zdrowego rozumu opierają się wszystkie zgodne z zasadami dysputy: i każdy, kto
przemawia do drugiego, chce, by jego własne [argumenty w ten sposób] były osądzone. I nikt
nie odważa się przytaczać czegokolwiek przeciw rozumowi, o czym sam wie, że nie jest to
poparte osądem rozumu. Tak iż wyraźnie jest widoczne, że sobie samym muszą zaprzeczać
ci, którzy w jakikolwiek sposób stają do walki z osądem zdrowego rozumu. Dlatego jest
bezwzględnie konieczne przypisanie mu także zdolności rozumienia i osądzania Pisma
świętego. Nie we wszystkich bowiem też miejscach Pismo święte jest tak bardzo
niezrozumiałe. Co więcej, niektóre są na tyle jasne, że przez każdego, gdy ich słucha lub
czyta, natychmiast są rozumiane. Rozumienie zaś miejsc co bardziej niezrozumiałych nie jest
wszystkim konieczne. Jeśli ktoś jednak szczerze o to zabiega, zgłębi je z pomocą Ducha
Świętego. I o tym, czy to właśnie, co zrozumiał, jest od Ducha Świętego, czy nie, można się
dowiedzieć tylko przez osąd zdrowego rozumu. Bowiem ten dar Ducha Świętego nie znosi
rozumu, lecz podnosi go i oświeca, tak iż to, czego nie sam przez się [zdziałać] albo nie
potrafiłby (jak to widać w przypadku rozwikływania pewnych co bardziej niejasnych miejsc
Pisma), albo potrafiłby z trudnością, może, czy też: może łatwiej, [zdziałać] z jego pomocą.
Ponieważ Duch Święty używa jako środka do dokonywania dzieł tego, co znajdzie w nas
odpowiedniego do tych dzieł. Podobnie jak do widzenia używa mego oka, a do słyszenia
ucha, tak do rozumienia i rozsądzania używa bez wątpienia mego rozumu, jako, rozumie się,
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jedynego narzędzia rozumienia i rozsądzania. Ponadto tak jak każdy może nawet o rzeczach
świętych czytać oczami i słuchać uszami bez wewnętrznej pomocy Ducha Świętego, albo
szczególnego oświecenia oczu i uszu, tak też w nie mniejszym stopniu można rozumieć
i rozsądzać o tychże rzeczach świętych dzięki dobrodziejstwu zdrowego rozumu, choć jeszcze
nie dołączyło się [do tego] oświecenie przez Ducha Świętego. Zwłaszcza w tych sprawach,
które są po prostu konieczne do zbawienia. Gdy się więc ustanowi taki fundament, cały
rozdział 4 Mnicha, którego streszczenie niedawno zobaczyliśmy, traci znaczenie. Nie można
bowiem powiedzieć tego, co on zawarł we wniosku trzecim i czwartym: że każdy ma o sobie
mniemanie zbyt wygórowane, jeśli sądzi, że poprzez osąd swego rozumu lepiej niż tylu
Ojców zgromadzonych na soborze rozumie Pisma. Nie ma w tym bowiem nic
niedorzecznego. Jako że ojcowie owi, kierowani, nie potrafię powiedzieć, rozumem, bojaźnią
boską czy przesądem, odmówili mu uczestnictwa w osądzaniu: i nie chcieli dopuścić do tego,
by mieli wysłuchiwać jego opinii w tych, jak sądzili, tajemnicach. Inaczej, jeśli chcieliby
używać rozumu, tylu uczonych łatwiej zrozumiałoby Pisma niż garstka plebejuszy. I nie
wynika z tego to, co Mnich sugeruje zwłaszcza w piątym rozdziale: że nie byłoby żadnej
pewności i żadnego Kościoła; dlatego że poszczególni [ludzie] skłonni byliby do różnych
opinii, jeśli każdy kierowałby się swoim osądem. Tam bowiem, gdzie rozsądza zdrowy
rozum, nie należy się tego obawiać. Spójrz na filozofię, spójrz na wszystkie pozostałe nauki.
W nich za zgodą wszystkich osąd należy do rozumu. I czy nie ma [w nich] jakiejś pewności?
Czyż wcale nie jesteś pewien, że dwa razy dwa to cztery? Że w trójkącie trzy kąty są równe
dwu kątom prostym? Że przyczyna poprzedza skutek? Że całość jest większa od części? Że
gdy się odrzuci wszystkie gatunki, zniesiony zostaje rodzaj? Że gdy się ustanowi rodzaj,
powinno się ustanowić jakiś gatunek? Że trzewik należy wkładać na nogę, a kapelusz na
głowę? Zaprzecz, jeśli masz ochotę. A jest to wiadome dzięki osądowi rozumu. I też dzięki
temu samemu dobrodziejstwu wielu jest tego samego mniemania, jak jasno pouczają
przykłady wzięte z filozofii i nauk. Dlaczego nie mamy powiedzieć tego samego o rzeczach
boskich? Będzie więc Kościół, będzie także wystarczająca pewność. Bo i ona ma swoje
stopnie: i nie jest konieczna w każdej z osobna sprawie. I owszem, często wątpliwość jest
początkiem i przyczyną poszukiwania i mądrości. Gdy więc to przyjmiemy, cały rozdział
piąty Mnicha traci znaczenie. W nim bowiem zechciał wnioskować o tego rodzaju
niepewności, zróżnicowaniu, zamęcie poprzez [wymienienie] siedmiu wniosków. Czy
luteranie i kalwiniści, przy zachowaniu swoich hipotez i przy odrzuceniu naszej opinii zdolni
są je gruntownie odeprzeć – sami niech się przekonają. Nam, jak już pokazaliśmy, nic nie stoi
na przeszkodzie. Pozostaje nam krótko dowieść, że opinia katolików co do sędziego nie może
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się ostać. To zaś można łatwo dostrzec na podstawie tego, że jeśli ktoś dogłębnie wejrzy w jej
znaczenie i jeśli nie zostanie ona oparta na innych podstawach, prowadzi nieuchronnie do
ateizmu. [Ten ktoś] popada bowiem w błędne koło, i sam się zabija mieczem sprzeczności.
Pytam bowiem: skąd wiadomo, że jest Bóg? Że istnieje to, co jest przedmiotem religijnej
czci? Że Biblia zawiera słowo Boże? Że takie [a nie inne] jest prawdziwe znaczenie słowa
Bożego? Z osądu Papieża, czy też Kościoła i soborów zatwierdzonych przez Papieża. A skąd
wiadomo, że Kościołowi, soborom, Papieżowi należy wierzyć? Ponieważ kierowani są na
powrozie przez Ducha Chrystusowego, by nie zbłądzili? A skąd wiadomo, że jest jakiś
Chrystus? Kim on jest? [Skąd wiadomo,] że Duchowi jego należy wierzyć? Że Papież jest
tym Duchem obdarzony? Ze świadectwa Pisma świętego. A skąd wiadomo, że Pismu temu
należy wierzyć? Ponieważ jest słowem samego Boga. Ale już wcześniej zapytałem: skąd
wiadomo, że jest Bóg? Że jego słowo zawiera się w tych Pismach? „Po cóż pytasz? Już
wcześniej odpowiedziałem, że z osądu Papieża. I znów się naprzykrzasz”. Nie gniewaj się,
dobry człowieku. Czyż nie widzisz, jak haniebnie krążysz w błędnym kole? I nadto sam sobie
przeczysz? Dowodzisz bowiem tego samego przez to samo. I w ten sposób to samo, samo
przez się i ze względu na siebie samo [staje się] bardziej znane i [zarazem] bardziej nieznane;
to znaczy, nazywasz prawdziwe fałszywym, a fałszywe prawdziwym. Takim więc sposobem
albo nawróć ateistów, albo powstrzymaj popadających w ateizm. A jeśli wraz z nami zgodzisz
się na osąd zdrowego rozumu, wszystko stanie się zrozumiałe. Wiadomo będzie, że jest Bóg,
że należy go czcić z bojaźnią. Wiadomy będzie autorytet Pisma świętego, wiadomo też
będzie, czy Kościół Papieski jest prawdziwym Kościołem, czy Papież nie może się mylić, czy
jest zastępcą, czy też przeciwnikiem Chrystusa.
Rozdział 5
O Tradycji
Ale zajmijmy się już drugim rodzajem błędów, który wiąże się z normą, do której
odnosi się kwestie sporne w wierze: i znowu jest dwojaki. Bo po pierwsze słusznie wprawdzie
odrzucają w słowach niepisaną Tradycję, którą katolicy dołączają do normy; i mówią, że
samo słowo Boże zawarte w Piśmie świętym wystarczy. Ale jeśli wejrzysz na główne prawdy
ich wiary, które oni uważają za niezbędnie konieczne do zbawienia: nie będziesz wiedział,
czy mogą konsekwentnie bronić tej [opinii], to znaczy – czy są w stanie całkowicie
wykluczyć niepisaną Tradycję. Podtrzymują bowiem wraz z katolikami tego rodzaju
dogmaty, których nie można dowieść ani z pomocą Pisma świętego, ani wynikających
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z natury przesłanek – dlaczego? Bo są sprzeczne z jednym i drugim. Co w odniesieniu do
[przesłanek] mniejszej wagi, mianowicie filozoficznych, większość z nich sama przyznaje.
Dlatego też wyłączają je [tzn. przesłanki filozoficzne] z normy regulującej kwestie sporne,
jako odnoszące się do wiedzy, a nie do wiary. Co do Pisma świętego zaś, staje się to
oczywiste dla każdego, kto tylko rozważył je swobodnym umysłem i zestawił z ich
dogmatami. Zauważy bowiem, że wszystkie te zdania z Pisma, które oni przytaczają dla
potwierdzenia swojej opinii, należy przyjmować w innym znaczeniu, niż chcą oni i niż tego
wymaga ich opinia – a przynajmniej mogą być w inny sposób rozumiane. Stąd zaś
bezpośrednio wynika to, że ich wyjaśnienia nie są tymi koniecznie obowiązującymi: i nadto,
że argumentacja jest mniej znacząca niż być powinna. I tutaj sądzę, że nie od rzeczy będzie,
jeśli zostanie nieco obszerniej wyjaśnione to, co, jak widzę, przeszkadza bardzo wielu, nawet
najbardziej uczonym mężom w dostrzeżeniu istoty rzeczy podczas dysput czy roztrząsania
kwestii spornych. Należy bowiem zwrócić baczną uwagę na to, że inny jest sposób
dowodzenia u [tego, kto w dyspucie pełni rolę] Przeciwnika, czy, mówiąc precyzyjniej,
Argumentującego; a inny u Odpowiadającego. Ten pierwszy przeciwstawia streszczenie swej
opinii tezie Odpowiadającego. Ten drugi nie wyprowadza swej tezy we wniosku – jak sądzi
wielu – ani też, jeżeli argumentuje za tym, co przytacza, poprzez negację, nie przeciwstawia
się wnioskowi Przeciwnika; tylko jednej z przesłanek. Jest bowiem całkiem dobrze wiadome,
że przy pominięciu zarówno formy sylogizmu, jak i obydwu jego poprzedzających części
[tj. przesłanek], niedorzecznie jest zaprzeczać wnioskowi. Jemu zaś w istocie zaprzeczałby
Odpowiadający, gdyby, tak jak się sądzi, nie przesłankom, tylko wnioskowi Przeciwnika
przeciwstawiałby się poprzez swój wniosek. Ten, kto to dostrzeże, łatwo zrozumie, że na tego
rodzaju argumentację: „Chrystus jest pośrednikiem, więc zamiast nas poniósł karę za
grzechy”, prawidłowa jest odpowiedź: może ktoś być pośrednikiem, chociaż nie ponosi kary
za kogoś – o czym poucza przykład Mojżesza. Wówczas bowiem odpowiadający nie
wnioskuje w ten sposób, jak to się powszechnie przedstawia: Może być pośrednikiem także
jeśli nie ponosi kary, więc nie poniósł kary. Albo: Mojżesz nie poniósł kary za innych, więc
i Chrystus nie. To bowiem byłoby niedorzecznym zaprzeczaniem wnioskowi przeciwnika.
Wnioskuje więc tak: Może być pośrednikiem ktoś, kto nie ponosi kary za kogoś: na przykład
Mojżesz. Nie jest więc konieczne, by każdy, kto jest naszym pośrednikiem, ponosił karę za
nasze grzechy. W ten sposób bowiem zaprzecza się pierwszej, czy też większej przesłance,
i jej się przeciwstawia. Stąd zaś jasnym się staje, że skoro jedna z przesłanek jest fałszywa,
przeciwnik nie może wyprowadzić żadnego pewnego wniosku. Następnie i to należy
zauważyć, że niesłusznie ganiony jest ten sposób odpowiadania, w którym mówi się: słowa
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mogą być rozumiane inaczej niż są objaśniane przez przeciwnika. Odpowiadający bowiem
nie wnioskuje w ten sposób: mogą być inaczej rozumiane, więc [inaczej być rozumiane]
powinny. To całkiem niedorzeczne. Ale też i ci, którzy w ten sposób to obalają, dowodzą swej
niewiedzy. Otóż wnioskowanie jest takie: [słowa] mogą być inaczej, mianowicie trafnie, bez
wykręcania i niedorzeczności, rozumiane: więc nie ma potrzeby przyjmowania ich w takim
znaczeniu, jak tego chciał przeciwnik. Tego rodzaju wnioskowanie zaś na korzyść
odpowiadającego jest uprawnione. Jego obowiązkiem jest bowiem zaprzeczenie jednej
z części przedstawionego uprzednio sylogizmu. A kto zaprzecza, przeciwstawia się; i na
odwrót, kto się przeciwstawia, zaprzecza. Stąd twierdzenie uniwersalne, gdy przytoczy się
ponadto [jakieś] poszczególne zastrzeżenie, zostaje unieważnione. Powstaje bowiem
sprzeczność: każdy i nie każdy. Przeto gdy przeciwnik przytacza słowa Pisma w obronie
swego zdania, jest przekonany, że zawarta jest w nim koniecznie jego opinia. [A w każdym
razie] z pewnością powinien być przekonany. Inaczej niczego nie wywnioskuje. Koniecznym
[necessarium] zaś nazywam to, co przeciwstawne jest nie przypadkowości, ale fałszywości
czy też jakiemuś nie dość znacznemu prawdopodobieństwu. Dlatego koniecznym jest tutaj to,
co jest bezwzględnie prawdziwe, tak iż to, co się temu sprzeciwia, jest całkowicie fałszywe.
Dla tej konieczności więc właściwym przeciwstawieniem jest niekonieczność. Konieczne zaś
jest to, co nie może być inaczej. Więc to, co może być inaczej, jest niekonieczne. Dlatego
gdyby odpowiadający powiedział, że słowa mogą być w innym znaczeniu przyjmowane, we
właściwy sposób sprzeciwia się wypowiedzi przeciwnika, przedstawionej jako koniecznie
obowiązująca. I w ten sposób czyni zadość swemu obowiązkowi. Jeśli bowiem ta wypowiedź
przeciwna jest prawdziwa, z pewnością fałszywa będzie wypowiedź przeciwnika, której się
przeciwstawia. A zatem, jeśli jest ona fałszywa, niczego z niej można w sposób uprawniony
wywnioskować. Należało obszerniej zwrócić na to uwagę, dlatego że bardzo wielu niewiedza
w tych sprawach czy też ich lekceważenie przeszkadza w tym, by zrozumieli, że owa
pielęgnowana przez nich opinia o wielu prawdach religii chrześcijańskiej, żadną miarą nie
może być udowodniona na podstawie Pisma świętego. Zrozumieją zaś bez żadnego trudu, gdy
tylko spostrzegą, że inne znaczenie słów Pisma może [wcale] nie być czymś niedorzecznym.
Nadto nietrudno też [im] będzie poznać, że wiele rzeczy, które oni uznają za niewzruszone
prawdy wiary, jest z Pismem świętym sprzecznych. Poddany badaniu zostanie przynajmniej
dogmat o trzech osobach w jednej, boskiej istocie, o odwiecznym i wiecznie trwającym
zrodzeniu syna Bożego z istoty Ojca, o wcieleniu, o zjednoczeniu natur [w Chrystusie],
o odkupieńczym zadośćuczynieniu za nas wyświadczonym przez Chrystusa Bogu Ojcu,
o grzechu pierworodnym, o chrzcie dzieci – i któż wyliczy wszystkie? Jeżeli więc one ani na
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podstawie Pisma świętego, ani przesłanek filozoficznych nie mogą zostać obronione, a jednak
są – jak tamci są przekonani – konieczne do zbawienia: jakże mogą jednak odrzucać Tradycję
niepisaną? Jak zdołają zbijać argumenty katolików? Niech powiedzą, że samo Pismo święte
wystarczy, tak że Tradycja nie jest potrzebna; zaraz usłyszą: [dogmat] Trójcy, chrzest dzieci
i tym podobne nie mogą być uzasadnione i obronione na podstawie samego Pisma świętego:
więc samo Pismo święte nie wystarczy: trzeba więc wierzyć w coś, co może być uzasadnione
tylko przez niepisaną Tradycję. Gdy się zaś w jednej czy drugiej sprawie dopuści
[wytłumaczenie na podstawie] owej Tradycji, nie będzie niczego tak niedorzecznego, czego
by nie można obronić z powołaniem na jej autorytet. Nie ma bowiem żadnego powodu,
dlaczego w jednych sprawach miałaby mieć znaczenie, a w innych nie. Zwłaszcza jeśli te
drugie nie wydają się rozumowi bardziej od pierwszych niedorzeczne, i jedne nie są bardziej
od drugich zgodne z Pismem świętym bądź filozofią. A że takie [tzn. niezgodne z Pismem
i filozofią] są te [dogmaty], które wymieniliśmy, będzie oczywiste dla każdego, kto choćby
zaglądnie do ksiąg tych, którzy je zwalczali. I nie stoi tu na przeszkodzie to, że katolicy
zwykli ich dowodzić na podstawie Pisma świętego. Bo nie dlatego to czynią, iż sądzą, że bez
niepisanej Tradycji, na podstawie samego Pisma świętego można je obronić; lecz dlatego, że
zarówno o autorytecie samego Pisma, jak też o takim [a nie innym] znaczeniu Pisma
wnioskują nie inaczej jak na podstawie uznanego i niekwestionowanego autorytetu Tradycji
i Kościoła. Czegokolwiek więc dowodzą oni, jak się zdaje, na podstawie Pisma, sprowadza
się to ostatecznie do Tradycji. Stąd niektórzy nie wahają się otwarcie przyznawać, że tylko
pomocą Tradycji można tych [dogmatów] bronić – jak to można dostrzec u Hozjusza, Wujka,
Vegi, Possevina, oraz tych, którzy uczestniczyli w rozmowach ratyzbońskich: Gretsera
i Tannera. Oczywiste jest więc, że luteranie i kalwiniści, jak długo będą mówić, że w ową
Trójcę, w [konieczność] chrztu dzieci, wcielenie, zjednoczenie natur i inne podobne
koniecznie trzeba dla zbawienia wierzyć, nie mogą zaprzeczyć, że niepisana tradycja jest
potrzebna, ani też twierdzić, że Pismo święte bez niej wystarczy. A jeśli tak rzecz się ma, już
dla każdego jest jasne, że żadną miarą nie mogą oni dać katolikom gruntownego odparcia.
Rozdział 6
O zasadach filozoficznych
Następnie, także i w tym ciężko grzeszą, że przedstawiają Pismo święte jako normę
wiary w ten sposób, iż zasady prawdziwości, czy to znane z natury, czy też wyprowadzone
z rozważania innych rzeczy, nazywają filozoficznymi, i dlatego je odrzucają. Zwykli bowiem
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gwałtownie ganić innych z tego powodu, że podporządkowują teologię zasadom
filozoficznym. Nie wahają się też z tego powodu pogardliwie nazywać ich teologię
filozoficzną, metafizyczną, fizyczną, matematyczną, rozumową, ludzką. Stąd zrodziła się
u Mnicha na podstawie myśli luteranów i kalwinów hipoteza: Nie ma innego sposobu
pewnego poznania prawdy w materii wiary niż modląc się uprzednio, zasięgnąć rady Ducha
Świętego na podstawie Pisma świętego. Przy takim zaś założeniu cóż znajdą, co mogliby
jednocześnie odpowiedzieć na 3 rozdział Mnicha? Szczególnie zaś na siedem pierwszych
wniosków? Wnioskuje on bowiem z tej hipotezy: nikt nie może wierzyć w to, co się tyczy
spraw boskich, jeśli tego nie zaczerpnął z Pisma świętego. Bo co, jeśli zbłądzi wierząc
innym? I dalej: Ci, którzy nie rozumieją ze względu na wiek bądź brak świętej księgi, albo nie
mają czasu na czytanie świętej Biblii, nie mogą mieć prawdziwej wiary. Następnie: Żaden
z chrześcijan nie może wiedzieć z pewnością, że te księgi, które w Biblii są zawarte, zostały
podyktowane przez Ducha Świętego, jeśli w tej kwestii, modląc się uprzednio, nie poradzi się
Ducha Świętego na podstawie tych właśnie ksiąg, które zawierają się w Biblii i poddawane są
w wątpliwość – czy są od Ducha Świętego, czy nie. Nie odważy się bowiem wierzyć soborom
i Ojcom. Zasady filozoficzne zostały odrzucone. Cóż więc innego zostaje? Toteż wnioskuje
dalej: Więc poszczególni chrześcijanie pod groźbą wiecznej śmierci zobowiązani są, modląc
się uprzednio i zasięgając rady Ducha Świętego, rozstrzygnąć to największe zagadnienie:
a więc przeczytać wszystkie i każdą z osobna księgi obydwu Testamentów oraz najdokładniej
zbadać różne wydania Biblii i tłumaczenia z hebrajskiego i greckiego języka na łacinę,
niemiecki i czeski, i następnie porównać je z oryginałem, i wreszcie zawyrokować o kanonie
świętych ksiąg [i] o tym, które tłumaczenie i wydanie jest najpoprawniejsze, aby z niego
bibliści czerpali wszystkie artykuły wiary. I to nie tylko mężczyźni, ale i kobiety, młodzież,
zarówno uczeni jak i nieuczeni, zobowiązani są to uczynić pod groźbą wiecznego potępienia.
Któż zaś nie widzi, że to niemożliwe i niedorzeczne? A jednak to wszystko jest
wyprowadzane jako wniosek na podstawie opinii luteranów i kalwinów, wedle której Pismo
święte jest wskazywane jako jedyna norma w sprawach spornych w ten sposób, że tak zwane
zasady filozoficzne są wykluczane. A co zrobić z tym, że wyraźną konsekwencją tego jest
także pogaństwo? Pytam bowiem: skąd wiadoma jest prawdziwość religii chrześcijańskiej?
Z samego Pisma. A skąd wiadomo, że należy wierzyć Pismu? Bo jest ono słowem Bożym.
Skąd to wiesz? Bo tak mówi Pismo. Ale już wcześniej padło pytanie, skąd ma ono taki
autorytet, by zasługiwało na wiarę. Jakże może człowiek roztropny nie odżegnywać się od
religii chrześcijańskiej czy też nie odrzucić jej, o ile już ją przyjął, jeśli nie ma mocniejszych
argumentów?
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Rozdział 7
Prawdziwa opinia o normie
Trzeba więc zaprzeczyć temu, że nie ma innego sposobu pewnego poznania prawdy
w materii wiary, niż modląc się uprzednio, zasięgnąć rady Ducha Świętego na podstawie
Pisma świętego. I należy stwierdzić: Pismo święte jest bezwzględnie normą w sprawach
spornych w wierze: i tylko ono, o tyle, o ile niepisana Tradycja, pod jakąkolwiek nazwą by się
pojawiła, jest całkowicie wykluczana. Poza tym dla poznania znaczenia i właściwej treści
Pisma świętego należy też przywołać owe zasady zwane filozoficznymi. Nie dlatego, byśmy
chcieli, aby każdy był filozofem; tylko dlatego, ze uczeni budują czy też opierają nauki
filozoficzne na tym, co znane jest nawet ludziom prostym czy to z natury, czy z obserwacji,
przynajmniej w poszczególnych [przejawach], choćby nie umieli z tego wyciągać ogólnych
twierdzeń, czy też [właśnie] ogólnie [dosł. in genere, ‘co do rodzaju], choćby nie wiedzieli,
jaka jest różnica między rozmaitymi gatunkami tych [naturalnych zjawisk]. Uczeni mówią,
że pozostałe [prawdy naukowe] opierają się na naturze wszystkich rzeczy. Tak właśnie jest
z [prawdami] metafizycznymi: skutek jest późniejszy od przyczyny, całość większa od części,
każda rzecz jest albo jej nie ma, i inne podobne. Podobnie z logicznymi: następstwo polega na
przechodzeniu od ogółu do szczegółu. Inne nazywają fizycznymi: na przykład, [że] oko jest
narządem widzenia, ucho słyszenia, rozum pojmowania. Inne matematycznymi: na przykład,
jeden nie równa się trzem. Inne dotyczą znajomości tego, co uczciwe i nieuczciwe: takimi są
[prawdy] etyczne, polityczne, ekonomiczne. Inne wreszcie wspierają się na świadectwie
pozostałych: na przykład wiara udzielana powszechnie zarówno historii, jak uczciwym
i czcigodnym mężom. Trzeba stwierdzić, że te i podobne [prawdy], które znane są każdemu
rozumnemu [człowiekowi], są fundamentami naszego poznania odnośnie powagi Pisma
świętego i odnośnie jego prawdziwego znaczenia. Dlatego ktoś, kto jest w nie choćby
w przeciętnym stopniu wyposażony czy to przez naturalną sprawność umysłu, czy to przez
doświadczenie, pozna też poprzez owe zasady, że owo Pismo jest święte, i na podstawie
Pisma bez żadnego trudu osądzi, co jest konieczne do zbawienia. Niech tylko starannie się do
tego zabierze, i niech żadną miarą nie pozwala, by powodowały nim odczucia i z góry
powzięte opinie. Szczególnie zaś [będzie w stanie to zrobić], jeśli wyprosi też dar Ducha
Świętego od Boga. Cóż dopiero powiedzieć o tym, że z pomocą tych zasad ten, kto albo nie
może czytać Pisma świętego, albo nigdy go nie widział, albo nie wie, że ono istnieje, byleby
tylko od kogoś innego usłyszał główną treść religii chrześcijańskiej, może nauczyć się tyle, ile
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jest mu potrzebne do zbawienia? Nie można bowiem przystać na to, co wnioskuje Mnich na
podstawie myśli swych przeciwników: We wszystkie i każdą z osobna [prawdy] w dziedzinie
wiary należy bez wątpienia wierzyć, bo nie są niezgodne ze słowem Bożym. Po pierwsze
bowiem jedne są konieczne, inne tylko użyteczne. A ponadto, jedne bardziej, drugie mniej.
Co więcej, jedne są konieczne czy też użyteczne do zbawienia po prostu, czy też – wszystkim,
inne są potrzebne względnie, czy też potrzebne niektórym dla uświadomienia innych.
I dlatego tracą zasadność wnioski 7, 8, 9, 10 i 11 rozdziału 3. W nich bowiem twierdzi się, że
[wszystkie] poszczególne [prawdy wszystkim] poszczególnym ludziom są potrzebne. Co, jak
powiedzieliśmy, jest fałszywe. Następnie, pewność wiary ma swoje stopnie. Podobnie jak
jedna z szal u wagi pozostaje poza równowagą nie tylko gdy jest nachylona prostopadle do
linii horyzontu, ale również wtedy, gdy znajduje się w stanie pośrednim, pomiędzy linią
równoległą do horyzontu i prostopadłą do niego; i podobnie jak Słońce oświetla ziemię, tak że
wszystko możesz wyraźnie widzieć, nie tylko gdy w samo południe stoi najwyżej, ale również
wtedy, gdy niezbyt dawno wzeszło, i w ogóle tak długo, póki widoczne jest ponad punktami,
gdzie wschodzi i zachodzi. I stąd widać, co należy sądzić o postulacie Mnicha z rozdziału 2,
paragraf 5: Wiara chrześcijańska wyklucza wszelką wątpliwość, przeciwnie, jest pewna
i niezawodna. I do tego można odnieść to, co powiedzieliśmy wyżej o pewności. Jasne jest
też, jak należy szacować pierwszy wniosek z 3 rozdziału Mnicha: mianowicie, nikt
z chrześcijan nie powinien w materii wiary wierzyć nikomu z ludzi ani żadnym soborom.
Wreszcie cały ten rozdział 3 Mnicha bez trudu bez trudu zostanie odparty. Bowiem nie na
podstawie autorytetu soborów, Ojców czy niepisanej Tradycji, jak on sądzi, znany jest kanon
Pisma świętego, lecz na podstawie tych zasad, o których uprzednio krótko wspominaliśmy.
I nie wynika z tego nic niedorzecznego; podczas gdy przeciwnie, opinia katolików o normie
pociąga za sobą, oprócz innych niedorzeczności, także i ateizm. Jeśli bowiem, jak mówi
o sobie Mnich pod koniec książki, do tej pory wierzył w świętość Pisma wyłącznie dlatego, że
pobudzała go do tego powaga Kościoła; pytam: skąd wiadomo ci o autorytecie Kościoła? Czy
z Pisma? Ale o nie już wcześniej pytaliśmy. A jeśli jest ktoś, kto ani Pismu nie wierzy, ani nie
uznaje autorytetu Kościoła: cóż z nim zrobisz? Jeśli nie uciekniesz się do naszego środka,
próżno się będziesz trudził, i nie będziesz mógł nikogo od ateizmu odwieść. Zanim porzucimy
ten temat, należy najpierw obalić dwie hipotezy, na których Mnich zbudował pewne swoje
wnioski. Pierwsza jest taka: nie może być chrześcijaninem, czy też członkiem prawdziwego
Kościoła, kto trwa w jakimś błędzie: jakkolwiek nie robi tego z przewrotności, tylko
z niewiedzy lub słabości, i nie w takiej sprawie, która dotyczy samego fundamentu zbawienia.
Że zaś jest to fałszywe, pokazują, poza wieloma innymi fragmentami, przede wszystkim
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Dz 11 i Rz 14. W jednym bowiem miejscu mowa była o tych, którzy ciężko znosili to, ze
głosi się Ewangelię poganom: w drugim otrzymujemy od Apostoła nakaz, by [cierpliwie]
znosić słabych. Po odtrąceniu więc tej hipotezy wszystkie rozważania Mnicha z rozdziału 5,
wniosek 1, i z rozdziału 6, wniosek 3 i 4, zupełnie tracą znaczenie. Druga jego hipoteza jest
taka: niedorzecznie jest dziś jeszcze badać, czy prawdziwe, czy też fałszywe jest to, co niegdyś
zostało potępione przez sobory. A to właśnie bynajmniej nie powinno być uważane za
niedorzeczne: skoro także o tym, co było niegdyś dobre i słuszne na soborach, czytamy, że
zostało potępione. Podobnie o wszystkim tym, co nie zostało zatwierdzone przez Papieża,
głoszą sami katolicy. Nie ma zaś żadnej przyczyny, dla której miałoby się twierdzić, że to
samo nie mogło się stać w odniesieniu do pozostałych kwestii [tzn. że nie zostało potępione
to, co właściwe]. Byleby tylko co, co jest przedmiotem sporu, mianowicie – czy Papież jest
nieomylnym sędzią spraw spornych, nie zostało przedstawione jako coś pewnego, lecz by
został pozostawiony zdrowemu rozumowi wolny osąd odnośnie normy niewątpliwych
przesłanek prawdziwości. Przeto także wnioski 1 i 2 z rozdziału 6 zupełnie przepadają. Nie
jest przecież konieczne, by każdy z osobna wgłębiał się we wszystkie [prawdy]: mniej
pojętnym wystarczą [prawdy] konieczne, które są zarówno nieliczne, jak i łatwe do poznania.
I nie trzeba wiele się zajmować nazwami czy też rozumowaniem heretyków. Wystarczy, jeśli
rozeznasz, czy rzecz sama jest prawdziwa czy fałszywa.
Rozdział 8
Czy zmarli istotnie żyją?
Do tej pory zrobiliśmy ogólnie spostrzeżenie, że ci, którzy w religii podążają za
przewodnictwem Lutra i Kalwina, nie mogą dać gruntownego odparcia katolikom. Jeśliby zaś
przejść do poszczególnych [kwestii], otworzy się nam wielkie pole do rozważań. Lecz by nie
przekraczać ustalonych granic zwięzłości, poruszymy tylko krótko niektóre. Najpierw zaś
pokażemy, że wspierają oni czy też strzegą fundamentów najpoważniejszych błędów, jakie
się krzewią u katolików. Następnie, uczą oni takich rzeczy, których niesłusznie broni się nie
tylko przeciw katolikom, ale i przeciw temu, co jest samą duszą religii chrześcijańskiej,
mianowicie przeciw prawdziwej pobożności. Do tego pierwszego rodzaju [błędów]
przynależy to, iż twierdzą, że zmarli żyją. Będzie się to zdawało niedorzeczne, i z pewnością
rzecz jest zupełnie niedorzeczna. A jednak oni wierzą. Sądzą bowiem, że dusze ludzi, w tym
właśnie momencie, gdy przez śmierć oddzielane są od ciał, prowadzone są albo do nieba,
i tam odczuwają niebiańską radość oraz rozkoszują się wszelkimi dobrami, które Bóg obiecał
18

swoim, albo do piekła, i tam dręczeni są i poddawani mękom w owym ogniu nieugaszonym.
I jak powiedzieliśmy, przypisują to samym duszom oddzielonym od ciał, jeszcze przed
zmartwychwstaniem samych ludzi – to znaczy, gdy są oni jeszcze martwi. Te [doznania] zaś
mogą przypadać wyłącznie żyjącemu. To bowiem, co nie żyje, zarazem nie odczuwa,
i dlatego ani nie doznaje rozkoszy, ani nie odczuwa bólu. Wierzą więc, że zmarli w istocie
żyją – mianowicie w ten sposób, w jaki, jak twierdzą, żyją w niebie Piotr, Paweł i inni zmarli.
To zaś jest fundamentem nie tylko [doktryny] czyśćca, ale i owego haniebnego
bałwochwalstwa, które dostrzega się u katolików we wzywaniu świętych zmarłych. Zabierz
tamto [tzn. wiarę w życie zmarłych] – a również i dla tego nie pozostanie miejsce. Po cóż
ogień oczyszczający, jeśli dusze oddzielone od ciał niczego nie czują? Po cóż prośby do
Maryi, Piotra, Pawła i innych zmarłych, jeśli nie mogą ani usłyszeć próśb, ani wstawiać się za
tobą? Z drugiej strony, jeśli to [tzn. wiarę w życie zmarłych] przyjmiesz, niełatwo wykażesz
bezzasadność wzywania świętych. Choć zaś rzecz sama przez się jest tego rodzaju, że
zasługuje na to, aby się każdemu wydać niedorzeczna, zobaczymy jednak, czy w Piśmie
świętym nie zawiera się coś z nią sprzecznego. Jako przykład zaś nasuwa się ów wywód
Chrystusa, którym dowodzi przyszłego zmartwychwstania umarłych z tego, że Bóg jest
Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba; nie jest zaś Bogiem umarłych, lecz żyjących [Mt 22,3132]: skąd wnosi, że żyją oni u Boga, to znaczy, przez Boga mają być powołani do życia, aby
on mógł się okazać ich Bogiem czy też dobroczyńcą. Dowodzenie to byłoby zupełnie
fałszywe, gdyby doświadczali niebiańskiej radości także zanimby zmartwychwstali. Wówczas
bowiem Bóg byłby ich Bogiem czy też dobroczyńcą, mianowicie względem dusz, choćby
ciała nigdy nie zmartwychwstały. Podobnie fałszywe byłoby dowodzenie Pawła Apostoła,
w którym uzasadnia zmartwychwstanie ciał tym, że w innym wypadku ci, którzy wierzą
w Chrystusa na darmo narażaliby się w każdej godzinie na niebezpieczeństwo, na darmo tyle
nieszczęść znosiliby z powodu Chrystusa: o czym poucza na swoim własnym przykładzie
[1Kor 15,30-32]. Ponadto, dlatego że inaczej lepiej byłoby śpiewać piosenkę tego wieprza
z trzody Epikura1: Jedzmy i pijmy, jutro bowiem umrzemy [1Kor 15,33]. Ogółem –
chrześcijanie byliby najnieszczęśliwsi ze wszystkich ludzi. Z pewnością [to dowodzenie]
byłoby fałszywe, gdyby pobożni zaraz po śmierci zażywali jako dusze niebiańskiej radości,
a bezbożni cierpieliby męki. Nie na próżno bowiem jedni znosiliby nieszczęścia, ani drudzy
nie uganialiby się bezkarnie za rozkoszami ciała. I pobożni od bezbożnych byliby znacznie
szczęśliwsi, chociaż ich ciała jeszcze nie byłyby wskrzeszone. Ponieważ zaś największą
Łac. Epicuri de grege porcus; określenie zaczerpnięte z Listów Horacego I 4,16; oznacza człowieka
pogrążonego w materializmie i zmysłowych uciechach.
1
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niedorzecznością byłoby stwierdzenie, że Chrystus i Apostoł źle argumentowali: czyż nie jest
wyraźnie widoczne, iż fałszywy jest ten dogmat, przy utrzymaniu którego trzeba by
przypisywać Chrystusowi i Apostołowi taką niedorzeczność? Następnie, dlaczego Piotr
odkładałby zbawienie dusz na czas ostatni [1P 1,5], a Paweł wieniec sprawiedliwości na ów
dzień sądu [2Tm 4,8]? Po cóż byłoby ustanawiać sąd? Jakże o pobożnych ze Starego
Testamentu można by powiedzieć, że nie doczekali wypełnienia obietnicy: Bóg,
przygotowawszy ze względu na nas coś większego, nie chciał, by bez nas to osiągnęli? – skoro
dusza każdego zaraz po śmierci jeszcze bez ciała odczuwałaby niebiańską szczęśliwość? Lecz
i sama natura rzeczy wskazuje, że jest to fałszywe. Czyż życie, umieranie, odczuwanie,
słyszenie, działanie nie są [właściwościami] człowieka w całości, to jest złożonego z duszy
i ciała? Czyż ciało nie jest narzędziem duszy, bez którego nie może ona wcale pełnić swej
roli? Podobnie jak rzemieślnik zna wprawdzie [swą] sztukę wytwórczą, lecz jeśli nie ma pod
ręką narzędzi, nie zdoła stworzyć wyrobu. Niech oko się zamknie – dusza nie będzie widzieć,
jakkolwiek zdolność widzenia wcale nie została jej odjęta. Bowiem skoro tylko przywrócisz
narzędzie, człowiek zaraz przejrzy. Przeto dusze odłączone od ciał ani nie są martwe, ani nie
żyją, i dlatego ani radości, ani bólu nie odczuwają. To bowiem jest [właściwe] całemu,
złożonemu [z duszy i ciała człowiekowi]. Pismo zaś mówi, że umarli nie istnieją: duch
powraca do tego, kto go dał; a o duchach [spiritus] ludzi pobożnych [mówi], że są w ręku
Boga. Lecz przy zmartwychwstaniu połączą się z ciałami. I wówczas, otrzymawszy
narzędzia, wykonają swe działania.
Rozdział 9
Czy Chrystus w niebie ma wciąż ciało i krew
Ponadto, któż jest, kto nie wzdragałby się gwałtownie przed owym wymysłem
przeistoczenia [transsubstantiatio]? Polega on na wierze, iż chleb zmienia się w samo ciało
Chrystusa, a wino w krew. Któż jest, kto by nie wzgardził bałwochwalczym widowiskiem
mszy? W którym chleb jest czczony, w którym kapłan wskazywany jest jako stwarzający
swego stworzyciela. Z tym zaś śmiało idzie w zawody luterańskie ustne spożywanie [oralis
manducatio] i konsubstancjacja, poprzez którą, jak twierdzą, w chlebie i winie, z nimi i pod
nimi rzeczywiście jest obecne ciało i krew Chrystusa. W mniejszym wprawdzie stopniu, ale
jednak podtrzymuje [tę naukę] kalwińskie spożywanie [commestio] samej substancji ciała
i krwi Chrystusa. Choć bowiem nazywają je oni duchowym i mówią, że dzieje się przez
wiarę, to jest to jednak próżny wybieg. Nie można bowiem, co sami przyznają, w żaden
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sposób wyjaśnić, jak wiara może uzyskiwać substancję ciała i krwi i ją sprowadzać. Mogę
wierzyć, że jest jakaś substancja. Lecz to jest co innego niż wiarą uzyskiwać samą substancję.
To pierwsze bowiem można łatwo wyjaśnić, tego drugiego, jak sami przyznają, bynajmniej.
Przeto jeśli rzeczywiście spożywają substancję ciała i krwi Chrystusa, niedalecy w tym będą
od ustnego spożywania luteranów. Chociaż może rozumieją ją nie [jako będącą] w, z i pod,
lecz albo poprzez, albo nad, albo poniżej, albo wokół, albo w inny sposób poza chlebem
i winem. Wielkie zaś znaczenie ma to, w czym zgadzają się po równi wszyscy – że wierzą, iż
Chrystus będący w niebie także i dzisiaj ma ciało i krew. Jeśli ktoś temu przeczy, cała ta
konstrukcja Mszy i Przeistoczenia zostaje całkowicie obalona. I ma to takie znaczenie, że ze
względu na to też zaniechują ustnego i rzeczywistego spożywania przez siebie ciała i krwi
Chrystusa. Że zaś jest to fałszywe, i nadto słusznie można temu zaprzeczyć, że Chrystus także
i dziś będący w niebie ma ciało i krew, wynika w sposób oczywisty choćby stąd, że Apostoł
wyraźnie mówi: To zaś powiadam, Bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa
Bożego [1Kor 15,50]. Skoro zaś Chrystus odziedziczył królestwo Boże, czyż nie dość jasne
jest, że nie ma on teraz ciała i krwi? I nie jest tak, jak ktoś mógłby zastrzegać, że przez słowa
ciało i krew nie określa się samej cielesnej substancji, lecz cielesne właściwości. Po pierwsze
bowiem nie można wykazać żadnym fragmentem z Pisma, że owe słowa użyte łącznie, ciało
i krew, oznaczają właściwości cielesne. Bo znajdują się one tylko w trzech miejscach w całym
Nowym Testamencie, z wyjątkiem tego, które właśnie rozważaliśmy [Mt 16,17, Ga 1,16, Ef
6,12]. I wszędzie mogą oznaczać słabość ludzką lub coś podobnego, co pochodzi z substancji
ciała i krwi lub ze swej natury jej dotyczy. Następnie, to, że chodzi tutaj [w 1Kor 15] o samą
substancję ciała i krwi, wynika zarówno z następujących bezpośrednio potem słów Apostoła,
jak też z całego tego rozważania, którego te słowa są częścią. Apostoł zaraz dodaje:
a zniszczalność nie ma udziału w niezniszczalności – podając, rozumie się, powód, dla
którego o ciele i krwi tak stwierdził: mianowicie dlatego, że jest zniszczalne, tylko zaś to, co
niezniszczalne, może odziedziczyć niebo. Ponieważ zaś nie właściwościom, tylko substancji
ciała i krwi przynależy bycie zniszczalnym, jest oczywiste, że mowa tu o samej substancji. Na
to samo wskazuje także całe rozważanie. Jego celem bowiem jest pouczenie, że ludzie przy
zmartwychwstaniu mają mieć ciała inne od tych, jakie tutaj mają. Apostoł bowiem z pomocą
wielu argumentów dowodził przyszłego zmartwychwstania ciał – i to aż do końca wersu 34.
Stąd następnie zaczyna odpierać zarzut tego rodzaju: ponieważ ciała ludzi zmarłych niszczeją
i rozkładają się, dlatego ludzie nie zmartwychwstaną. Jakież bowiem mieliby ciała?
Odpowiada zaś, że to nie stanowi przeszkody. I poucza, że mają mieć ciała różne od tych,
które uległy rozkładowi. I objaśnia to na podstawie pewnych analogii. A dalej od wersu 42
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ponownie ukazuje, na czym polega owa odmienność ciał. Mianowicie nie na zewnętrznym
kształcie, lecz na samej substancji, czy też tych właściwościach, które stanowią
o odmienności samej substancji. Ponieważ tak jak te są zniszczalne, tamte przyszłe mają być
niezniszczalne. Te niegodne, tamte chwalebne. Te słabe, tamte mocne. Te ziemskie, tamte
duchowe. A później o samym Chrystusie mówi się, że stał się duchem ożywiającym. Duch
zaś nie ma ciała i krwi. Stąd też jest o nim powiedziane, że nie jest [człowiekiem] ziemskim
z ziemi, lecz [człowiekiem] z nieba. Nadto, o naszym żołądku pisze tenże Apostoł, że będzie
zniszczony [1Kor 6,13]. I o całym tym naszym ciele: Wiemy, że gdy nasz ziemski namiot,
w którym mieszkamy, zniszczeje, mamy wieczne mieszkanie od Boga w niebie, dom nie
zbudowany rękoma. Wzdychamy bowiem [z tęsknotą], pragnąc przyoblec nasze niebieskie
mieszkanie na to, które obecnie mamy [2Kor 5,1-2]. Nasze zaś ciała będą podobne do
chwalebnego ciała Chrystusa [Flp 3,21]. Z tego wynika, że także i żołądek, i cała substancja
ciała i krwi Chrystusa została zniszczona i zatracona, natomiast otrzymał on ciało duchowe
i niebiańskie.

Rozdział 10
Czy jest możliwe bycie posłusznym nakazom Chrystusa?
Lecz teraz czas, byśmy zobaczyli, w jaki sposób niesłusznie dobywają oni broni nie
tylko przeciw katolikom, ale i przeciw samej pobożności. Czynią to na dwa sposoby.
Ponieważ uczą, że życie wedle nakazów Chrystusa jest zarówno niemożliwe, jak też zupełnie
niekonieczne. Nie wstydzą się stwierdzać tego pierwszego w tak wielu słowach, choć żadną
miarą nie są w tym zgodni sami ze sobą. Wszystkiego bowiem, czego przeciwko innym
nauczają, piszą, mówią, bronią jako czegoś dobrego. I nie mogą zaprzeczyć, że niekiedy robią
coś dobrego. Lecz ponadto wynika z tego także i to, że odejmują człowiekowi w sprawach
duchowych wolny osąd woli i czynią z niego niewolnika, to znaczy – takiego, który nie tylko
jest zupełnie niezdolny do posłuszeństwa, ale też ze swej natury w najwyższym stopniu
sprzeciwia się nakazom Chrystusa. Jakkolwiek bowiem są tacy, którzy głoszą, że do zła czy
grzechu [skłania] nie niewolniczy, lecz wolny osąd człowieka, nie mogą jednak tego
twierdzić konsekwentnie, o ile nie powiedzą, że jest on wolny także [w skłanianiu] ku dobru.
Wolne bowiem jest to dopiero, co w określoną stronę może zarówno się kierować, jak i nie
kierować. W przeciwnym razie, jeśli nie może się tam nie kierować, nie jest wolne. Tak jak
ogień pali nie dobrowolnie, lecz z naturalnej konieczności. Nie może bowiem nie palić.
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Dlatego, jeśli wola nie z konieczności, lecz dobrowolnie skłania się ku złemu, będzie mogła
się też ku niemu nie skłaniać. To znaczy, może się powstrzymać. Powstrzymywanie się zaś od
zła, czy też grzechu, jest posłuszeństwem nauce Chrystusa. Przekraczanie ich bowiem jest
grzechem. Nie przekraczanie – to bycie im posłusznym. Więc jeśli człowiek dobrowolnie
może się powstrzymać od przekroczenia – dobrowolnie może być posłusznym. Jeśli nie chcą
tego przyznać, nie mogą już też powiedzieć, że wola ludzka jest wolna ku złemu; lecz muszą
uznać, że czyni on zło z konieczności. A to [twierdzenie] znów opierają na dwojakim błędzie.
Jeden dotyczy grzechu pierworodnego: poprzez który, z powodu upadku Adama,
człowiekowi zostały odjęte wszelkie siły do bycia posłusznym Bogu – jak twierdzą wbrew
wszystkiemu, co zawarte w Piśmie i wbrew naturze. Drugi dotyczy predestynacji. Pojmują ją
nie jako tego rodzaju boskie postanowienie, poprzez które jeszcze przed położeniem
fundamentów świata zdecydował zbawić wszystkich tych, którzy będą mu posłuszni;
z pominięciem tych wszystkich, którzy będą uparci [w czynieniu zła]. Z tego bowiem nie
wynika żadna niedorzeczność: i człowiekowi, tak jak to jest słuszne, pozostawiona zostaje
wolność własnej woli. Bowiem w mocy samego człowieka pozostaje – kiedy każdy już żyje
i słyszy słowo Boże – albo być mu posłusznym, albo się opierać. Stąd następnie
w [stosownym] czasie jest przez Boga albo wybierany, albo odrzucany. Im chodzi o inne
postanowienie, takie, poprzez które Bóg, zanim ten świat został założony, imiennie wydał już
wyrok na każdego, czy ma dostąpić zbawienia, czy też być potępiony. Choć zaś niektórzy
zaprzeczają, by było to czynione bezwarunkowo, tylko wprowadzają wzgląd na przewidzianą
wiarę; to jednak, ponieważ samej wiary nie pozostawiają możności czy woli człowieka, lecz
przypisują ją w całości Bogu, i twierdzą nadto, że już niegdyś, od wieków było wiadome
Bogu, kto będzie wierzył, a kto nie – muszą czynić to wszystko zależnym od bezwarunkowej
woli Boga. Rzecz zmierza mianowicie ku temu, by ludzie i szatan byli całkowicie
uniewinnieni i by wszelka wina za grzechy i potępienie była przeniesiona na Boga. Jakże
bowiem ma być ganiony człowiek, jeżeli nie czyni tego, czego czynić żadną miarą nie może?
Jakże można powiedzieć o szatanie, że zwodzi ludzi, jeśli wcale nie mogą oni czy to kroczyć
prawdziwą drogą, czy też jej porzucić? Temuż Bogu zaś (wzdragam się, pisząc to) jaką
przypisuje się nierozwagę, najmądrzejszemu? Jaką niesprawiedliwość najsprawiedliwszemu?
Jaką obłudę najbardziej godnemu zaufania? Jaka niegodziwość najlepszemu? Jaka bowiem
może być większa nierozwaga niż gdy ktoś zatroskany jest o to, o czym wie, że jest
niemożliwe? Mianowicie, by ludzie usilnie dążyli do pobożności, której, jak dobrze wie, nie
mogą nawet pragnąć. Jaka może być większa niesprawiedliwość niż karać kogoś za to, że nie
uczynił tego, czego uczynić w żaden sposób nie mógł – bo ty tak postanowiłeś? Czyż nie jest
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obłudą i wiarołomstwem obiecywać wszystkim nagrodę, którą postanowisz dać mimo to
nielicznym? Wreszcie, czy nie jest obrzydliwą przewrotnością imiennie przeznaczać komuś
karę; i aby nie zdawało się, że karany jest bez przyczyny, być sprawcą grzechu w nim, bądź
choćby uszczerbku w tej rzeczy, przez którą jedynie mógł uniknąć kary: rozumie się, po to,
abyś miał coś, co możesz słusznie ukarać? Zaiste, czynią oni Boga podobnym do Tyberiusza.
Rozkazał on, by kat zgładził córkę Sejana, niewinną i dziewiczą; a nie było przyjęte karać
śmiercią dziewicę. Przeto aby był pretekst, rozkazał, by kat zgwałcił dziewczynę i potem
zabił. Tak właśnie bluźnierczo przedstawiają postępowanie Boga z ludźmi. Lecz ponadto
jakież [tu] miejsce na bojaźń Bożą, na pobożność, na nieprawość, na nagrodę czy karę, jeśli
ktoś nie może nawet chcieć dobra, a cóż dopiero je czynić? Po cóż zachęty i ostrzeżenia,
których pełne jest Pismo święte, skoro człowiek nie jest zdolny nawet chcieć być im
posłusznym? Cóż zrobić z tym, że Pismo wyraźnie przeczy temu, by nakazy Boże były
uciążliwe? A wręcz głosi, że są lekkie i słodkie [1J 5,3, Mt 11,30]. Jakże więc ośmielają się
oni nazywać je niemożliwymi [do wypełniania]? Przeto, skoro jest to zupełnie niedorzeczne,
jakże mogą gruntownie odeprzeć w dyspucie katolików? Czyż raczej nie sprawiają tego, że
wszyscy ludzie prawego ducha z tego właśnie powodu, że katolicy odrzucają tak straszliwe
absurdy, zaczynają im sprzyjać? Czyż nie poddają w wątpliwość całej nauki ewangelicznej?
Liczni bowiem, nie nauczeni niczego lepszego, owszem – tak właśnie wyedukowani przez
swoich nauczycieli, sądzą, że takie są właśnie właściwe dogmaty wiary ewangelicznej: nie
mają one jednakże nic wspólnego z autentyczną Ewangelią Chrystusa. Rzecz stanie się
jaśniejsza na przykładzie. Fałszywa jest (mówi Efferens 3, O racji stanu, w punkcie 2) ta
doktryna heretyków o niemożliwości panowania nad ciałem, ponieważ samego Boga, Pana
naszego, oskarża o niesprawiedliwość – skoro on najsurowiej nakazuje, by nierząd
i nieczystość ciała nie były nawet wspominane wśród chrześcijan, a oni uczą, że panowanie
[nad ciałem] jest niemożliwe. Święty Paweł Apostoł potępia uczynki mające na celu
zaspokojenie cielesnych żądz, mówiąc: „Ponieważ ci, którzy to czynią, nie posiądą królestwa
Bożego”. Tenże, podobnie jak inni późniejsi doktorzy Kościoła, zachęca do trwania
w dziewictwie i przedkłada je nad małżeństwo. Wiecie o tym, niewolnicy ciała, heretycy. Albo
więc wasze nauczanie jest fałszywe, albo Chrystus, nasz Pan, niesłusznie domaga się
niemożliwego, a Apostoł niemądrze chwali niemożliwe dziewictwo i ku niemu nakłania. Są to
[sprawy] trudne, i pozostawiam je do rozstrzygnięcia Kościołowi. Ja, ponieważ występną
nauką kalacie Rzeczpospolitą Chrześcijańską, będę z wami dyskutował na sposób polityczny.
I po pierwsze, pytam otwarcie: jeśli panowanie nad ciałem jest niemożliwe, jakim sposobem,
gdy jedno z małżonków jest przez dłuższy czas chore, drugie ustrzeże się od cudzołóstwa?
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Jakże małżonek zajęty sprawami służbowymi, będący poza domem w poselstwie czy na
wojnie, będzie spokojny o cnotę żony, skoro ma religijną wiarę w jej niepowściągliwość?
Jakim sposobem wydajecie swoje córki za mąż w wieku stosownym do małżeństwa jako
dziewice, jeśli panowanie [nad ciałem] jest niemożliwe? Dlaczego ustanowiliście prawa
karzące cudzołożników, skoro cudzołóstwo jest u was nieuchronne? Jakże wasze majątki
i dobra przechodzą zgodnie z prawem na swoich dziedziców, jeśli w wypadku zwłoki czy
nieobecności uznajecie [przymus] ślepej zachcianki za coś nieuchronnego? Jeśli uczycie
wasze żony i córki niepowściągliwości, to one, by nie zbłądzić w wierze, powinny haniebnie
wydawać swe ciała na nierząd – [więc] jakże może wśród was kobieta zamężna czy też córka
być nazywana prawą czy skromną? Po drugie, pytam: skoro niemożliwe jest panowanie nad
ciałem, czy wszyscy jesteście cudzołożni, nierządni, nieczyści? Jeśli nie, powiedzcie: cóż
czynicie podczas długotrwałej choroby czy nieobecności małżonka? Jeśli twierdzicie, że
jesteście wstrzemięźliwi, dlaczego uczycie o niemożliwości panowania [nad ciałem]? A jeśli
kalacie łoże, dlaczego uważacie opinię o was jako cudzołożnikach za krzywdzącą? Zważcie,
jak ciężko przez tę występną naukę grzeszycie przeciw Bogu, przeciw Rzeczypospolitej,
przeciw sobie samym, przeciwko małżonkom i potomstwu, przeciw prawości obyczajów
i czystości życia chrześcijańskiego, i jeśli jesteście całkowicie poddani władzy ciała, odstąpcie
wreszcie od tak przewrotnej nauki.
Rozdział 11
Czy jest konieczne bycie posłusznym nakazom Chrystusa?
Pozostaje nam rozważyć drugie [stwierdzenie], poprzez które sprzeciwiają się
prawdziwej pobożności: mianowicie, że jak sądzą, posłuszeństwo nakazom Chrystusa
bynajmniej nie jest konieczne. Chociaż zaś niegdyś było to w tylu słowach przez niektórych
stwierdzane, teraz odrzucane jest przez innych, których doprowadziła ku temu sama
niedorzeczność tej opinii: a jednak nie mogą, jeśli chcą być zgodni sami z sobą, powiedzieć,
że jest to fałszywe. Jeśli bowiem nie jest to możliwe – a ujawniliśmy uprzednio, że tak
właśnie uczą – jakże mogłoby być konieczne? Następnie, z takim uporem kładą nacisk na to,
że wiara bez dobrych uczynków usprawiedliwia. A posłuszeństwo nakazom Chrystusa
zawiera się w dobrych uczynkach. Chociaż bowiem niekiedy samej wierze przypisywane jest
usprawiedliwienie i [uzyskiwanie] wiecznego zbawienia, to jednak nie dzieje się tak po to, by
dobre uczynki były z tego powodu wykluczane. Nadto, z drugiej strony, można by przytoczyć
liczne fragmenty, w których samemu poznaniu Boga i Chrystusa, samej miłości, samym
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pozostałym czynom jest to przydawane. Stąd trzeba by znów wykluczyć wiarę. Przyczyna zaś
tego jest taka, że Pismo często w jednym słowie zawiera więcej [rzeczy], mianowicie skutek
wraz z jego przyczyną. W ten sposób, gdy przypisuje samej wierze zbawienie, rozumie przez
to tę wiarę, która pociąga za sobą swój skutek, mianowicie dobre uczynki; jest to metonimia
o cechach synekdochy. Przeto trzeba, by ten, kto by chciał być posłuszny nakazom Chrystusa,
dobrze czynił. Jeśli więc nie są konieczne dobre uczynki, nie jest też konieczne wypełnianie
nakazów Chrystusa. I z pewnością pokazuje to też w sposób wystarczający życie wielu: jako
że widzisz, iż jeśli nie są gorsi od katolików, to na pewno nie lepsi. Wszelka dyscyplina
obyczajów pozostaje w zaniedbaniu. Czego nie zabrania państwowy urząd, to wszystko
dozwalane jest także przez ich kościoły czy kościelne przepisy. Gdy jeden się sprzeciwia, jest
to coś zasługującego na karę śmierci. I nikt, byleby był tego co inni zdania, nie jest usuwany
ze wspólnoty ich kościoła, zanim z powodu haniebnych występków nie zostanie odłączony
przez kata ze wspólnoty obywatelskiej. Tak że mógłbyś powiedzieć, że prawość bardziej jest
wymagana przez rządzących dla szczęścia obywatelskiego niż przez teologów dla szczęścia
niebiańskiego. I łatwiej być u nich chrześcijaninem niż dobrym obywatelem. Bo nawet i tych
tolerują na swoich zebraniach, których rządzący wykluczają ze zgromadzeń obywatelskich.
I do tego też sprowadza się u nich praktyka wyznania grzechów, rozgrzeszenia, tak zwanych
sakramentów, że dawane jest im czy też poświadczane odpuszczenie grzechów. Któż bowiem
nie byłby bardziej chętny, by z tego skorzystać, niż by naprawić [swe] życie? Bo to drugie
trudniejsze jest od pierwszego. Przeto jeśli w ten sposób odpuszczenie grzechów, które jest
niczym innym niż usprawiedliwieniem, i którego następstwem z Bożego postanowienia jest
wieczne zbawienie, może być uzyskane, to oczywiście prawdziwa pobożność i posłuszeństwo
nakazom Chrystusa nie będzie potrzebne. I na cóż by tu wiele mówić? Nie mogą, o ile nie
zechcą nazwać Boga niesprawiedliwym, twierdzić, że pobożność jest dla nas konieczna. Uczą
bowiem, że Chrystus zamiast nas zarówno zachował Boże nakazy, co było jego czynną
sprawiedliwością, jak i w pełni poniósł karę za nasze grzechy, co było sprawiedliwością
bierną; i o jednej i drugiej mówi się, że została nam policzona. A skoro Chrystus zamiast nas
poniósł pełną karę, nie jest konieczne, byśmy unikali grzechów i starali się o pobożność. O ile
nie chcesz nazwać Boga niesprawiedliwym, dwa razy wymierzającym karę za ten sam grzech
– rozumie się, i Chrystusowi, i nam: a w ten sposób żadną miarą nie można powiedzieć
o Chrystusie, że zamiast nas w pełni poniósł karę. Następnie, czy jest sprawiedliwe żądać
spłacenia długu od tego, za którego ktoś już w pełni zadośćuczynił? Jeśli więc Chrystus
zamiast nas zachował nakazy, na jakiej podstawie Bóg będzie mógł od nas tego samego
wymagać? I nie będzie miało znaczenia, jeśli powiesz, że na znak wdzięczności duszy i dla
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poświadczenia wiary jest od nas wymagane posłuszeństwo – o ile nie stwierdzisz [zarazem],
że Chrystus nie wypełnił wszystkiego, do czego my byliśmy zobowiązani. Mianowicie ani nie
okazał wdzięczności zamiast nas, ani nie uwierzył, ani nie odpokutował, i tak dalej. Jakże
więc mówią, że Chrystus wszystko zamiast nas wypełnił? Bo i to [co wymieniliśmy] zawiera
się w nakazach. Jeśli zaś także to zamiast nas wypełnił: jakim prawem jest to znów od nas
wymagane pod groźbą potępienia? O wiele więcej w tym dogmacie jest absurdów, które
zostały obszernie wyliczone i odparte przez innych. Lecz my zadowalamy się tutaj tym, że
wynika z niego, iż posłuszeństwo nakazom Chrystusa nie jest konieczne dla człowieka, który
chce osiągnąć zbawienie. Że zaś to z niego wynika, każdy wyraźnie dostrzega. I nic nie
zdziałają tym, że mówią, iż jest jednakże konieczna wiara; przez którą mogę zastosować do
siebie czynną sprawiedliwość Chrystusa. Wiara natomiast pociąga za sobą dobre uczynki.
Nic, powiadam, nie zdziałają. Bo również wiara, przy zachowaniu tej ich opinii, nie może być
określona jako konieczna. Ani też, nawet gdyby była konieczna, nie pociąga za sobą dobrych
uczynków; bo raczej im jest silniejsza, tym mniejszy wywiera skutek. Mówię, że wiara nie
jest konieczna. Na cóż jej bowiem potrzeba? Czy w przeciwnym razie [tzn. gdy się nie
wierzy] Chrystus nie zrobił tego, co zrobił? Głupstwo. Czy nie zrobił tego zamiast mnie, o ile
nie uwierzę, że to zrobił? Więc nigdy nie mogę uwierzyć, że Chrystus zamiast mnie zachował
Boże nakazy: o ile nie zechcę wierzyć w coś, co jest fałszywe. Bo jeśli nie wierzę – nie stało
się to. A zanim uwierzę, niewątpliwie nie wierzę. A więc zanim uwierzę, Chrystus nie
wypełnił nakazów zamiast mnie. Jakże więc mogę wierzyć, że stało się to, co się nie stało?
Trzeba więc powiedzieć, że Chrystus także zamiast mnie zachował nakazy, czy w to wierzę,
czy nie. Jakim sposobem zatem wiara jest konieczna? Lecz uznajmy, że jest: jakim sposobem
owa wiara rodzi w nas posłuszeństwo nakazom? Owszem, im mocniej ktoś będzie wierzył, że
dług za niego został już spłacony, tym mniej będzie się starał, aby samemu go spłacić. Jest
więc jasne, iż z ich dogmatów wynika, że pobożność, polegająca na przestrzeganiu nakazów
Chrystusa, nie jest konieczna. Kto zaś nie widzi, że jest to zupełnie niedorzeczne?
Niewątpliwie ta droga zbawienia, którą Chrystus nazwał wąską, jest najwartościowsza. I to,
co we wszystkich poszczególnych nie tylko rozdziałach, lecz nawet i stronach,
a powiedziałbym wręcz – wersach Nowego Testamentu jest tak mocno podkreślane,
całkowicie wbrew rozumowi zostaje odrzucone. Wszędzie [tam] bowiem czy to te właśnie
dobre uczynki lub pobożność są nakazywane, czy też złe uczynki zakazywane, albo
wyliczane są sposoby prowadzące do jednych i odwodzące od drugich bądź przykłady
czyniących dobro lub zło oraz nagrody dla pierwszych i kary dla drugich, jakie otrzymali lub
mają otrzymać. I sam Chrystus nie tylko swoją nauką, lecz i życiem, i śmiercią chciał nas
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przywieść do pobożności: 2Kor 5,15, Ef 5,25, Tt 2,14, Hbr 9,14, 1P 2,24-25, 1J 1,6-7. Tak że
najzupełniej pewne powinno być dla wszystkich, że jeśli ktoś chce wejść do królestwa
niebieskiego, posłuszeństwo nakazom Chrystusa jest mu bezwzględnie potrzebne. Jakkolwiek
zaś katolicy popełniają tu podwójny błąd: mianowicie nazywają dobrymi uczynkami
i wskazują jako nakazane to, co takim nie jest: jako że nie od Chrystusa i jego Apostołów
pochodzi, lecz od innych ludzi, którym wierzyć nie jesteśmy zobowiązani; a nadto temu, co
Bóg nakazał przez Chrystusa i jego Apostołów, przydają uzasadnienia. A tych dwu rzeczy nie
tylko nie da się uznać za słuszne na podstawie Pisma świętego, ale też łatwo je na jego
podstawie odrzucić. Ponieważ jednak – a to jest ściśle związane z tematem naszych rozważań
– twierdzą, że dobre uczynki są bezwzględnie potrzebne, co jak widzieliśmy, jest najzupełniej
prawdziwe, któż nie dostrzega, że luteranie i kalwini nie tylko nie mogą dać im w tej kwestii
gruntownego odparcia, ale też całą naukę Ewangelii, na tyle, na ile różni się ona od
[nauczania] katolików, poważnie poddają w wątpliwość?

Rozdział 12
Wnioski
Zaiste, moi drodzy, nie temu miały służyć te [wszystkie] nasze rozważania, by wam
zrobić przykrość czy też by nakazać wam przystąpić do katolików; lecz by ukazawszy
niebezpieczeństwo i słabość waszego rozumowania, uczynić was ostrożniejszymi i gorliwiej
dążącymi do [poznania] trwałych fundamentów prawdy. W jakim celu lekarz opowiada
choremu o niebezpieczeństwie choroby? Czy po to, by zwiększyć cierpienie? Czy po to, by
spowodować śmierć? Z pewnością nie: lecz by pobudzić do szukania środków zaradczych.
Wyobraźmy sobie twierdzę gwałtownie obleganą przez wrogów. Przybywa ktoś znający się
na rzeczy i unaocznia ci, jakie występują braki w jej obwarowaniu w tym czy owym miejscu
i jak łatwo wrogowie mogą ją obalić. Cóż powiesz? Czy oskarżysz [go], że na próżno ci się
naprzykrza? Czy orzekniesz, iż nakłania cię on, byś wydał wrogowi i twierdzę, i siebie? A co,
jeśli błądzisz? Przecież mógł to robić w najlepszej wierze – by pobudzić cię do
zapobiegliwości i troski o umocnienie obwarowań. To samo i wy w tym miejscu powinniście
przemyśleć. Lecz cokolwiek sądzicie, mnie wystarczy świadectwo mojego sumienia. A wy –
dalejże, pomyślcie, jaka jest przyczyna, że tyle tysięcy ludzi albo odchodzi [od was] do
katolików, albo zaczyna prowadzić życie godne zwierząt, obyczajem ateistów? Doprawdy
sądzę, że są te dwie, bądź przynajmniej jedna z nich: nieznajomość prawdy lub lekceważenie
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pobożności: z tym zaś związane jest znoszenie krzyża i kwestia prześladowania prawdy.
Bowiem ludzie co bardziej naiwni, gdy widzą się prześladowanymi, podążają za tym, co
wydaje im się lepsze i co przyjąwszy, mogą uniknąć krzyża. Ci zaś, którzy są nieco bystrzejsi,
tak sobie rozumują: jeśli nie ma lepszej religii, nie ma też żadnego Boga. Jeśli byłby Bóg,
religia byłaby lepsza. To zaś, na ile to wnioskowanie ma znaczenie, jest oczywiste na
podstawie naszych powyższych rozważań o religii zarówno luteranów i kalwinistów, jak też
katolików. Dlatego, jeśli chcecie dać należny odpór temu złu, tak jak wam przystoi, tak
czyńcie. Przede wszystkim szukajcie prawdy: i odrzućcie te [rzeczy] fałszywe, w które aż do
tej pory wierzyliście. A przynajmniej przestańcie stawać na przeszkodzie innym, tak by nie
mogli dotrzeć do poznania prawdy. Mówicie, że już się do tego zastosowaliście: lecz jest aż
nadto widoczne, że rzecz inaczej się ma. Sami to osądźcie. Powiedzcie: czy katolicy
właściwie poszukują prawdy? I nikomu nie stają na przeszkodzie, by jej poszukiwał?
Zaprzeczycie, doskonale to wiem. Argumenty są bowiem pod ręką. Bo nie tolerują oni
mających przeciwne zdanie. Ludzi niezgadzających się [z nimi] wypędzają, wtrącają do
więzień, wyzuwają z wszelkich dóbr; wodą, powrozami, żelazem, ogniem, kołem i tysiącem
innych rodzajów śmierci zabijają, i, jak niedawno się przekonano, nękają zbrojnymi
napadami. Księgi zaś zawierające zdanie odmienne od ich własnego palą oraz zakazują ich
sprzedawania i czytania pod groźbą najcięższych kar. Słusznie osądziliście. Przechodzę
jednak do was samych. To samo bowiem i wy czynicie. Sądzicie, że wy posiadacie już
prawdę, a katolicy bynajmniej. Ale inni sądzą przeciwnie. I katolicy mają takie samo
przekonanie co do siebie. Jakim zaś prawem wy żądacie od nich, by pomyśleli, że jest
możliwe, iż sami błądzą; skoro w odniesieniu do siebie mniemacie, że jest to niemożliwe?
Jeśli zaś jest możliwe: dlaczego niezgadzających się [z wami] nie tolerujecie, nie słuchacie?
Dlaczego zabraniacie czytać i sprzedawać księgi? Mówi się pospolicie: nie czyń drugiemu,
czego nie chcesz, aby tobie czyniono. Niech was pobudzają te [słowa] Chrystusa: Co chcecie,
aby wam ludzie czynili, sami czyńcie innym. I Apostoła: Nie możesz dostąpić przebaczenia,
człowieku, każdy, który osądzasz. W tym, w czym osądzasz drugiego, sam siebie potępiasz:
czynisz bowiem to samo, co osądzasz. Wiemy bowiem, że Bóg osądza wedle prawdy tych,
którzy tak czynią. Ty zaś, człowieku, który osądzasz innych, którzy tak czynią, i czynisz to
samo, myślisz, że unikniesz sądu Bożego? Niech tobą kieruje ta zasada prawnicza: jeśli ktoś
u tego, kto będzie miał urząd i moc, uzyska coś na mocy nowego prawa, to gdy następnie jego
przeciwnik będzie swych praw dochodził, na mocy tego samego prawa będzie względem
niego rozstrzygnięte: rozumie się, po to, by odczuł, że to, co, jak uwierzył, jest słuszne wobec
innej osoby, stosuje się również do jego osoby. Jakże możecie brać za złe katolikom to, na co
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sami sobie pozwalacie? Otóż chcecie mieć swobodę działania wobec drugiego, lecz by drugi
nie miał jej wobec was. Gdzie prawo? Gdzie sprawiedliwość? Sądzicie, że to, iż religia
katolicka może się ostać tylko przez użycie siły i zadawanie tortur, jest wielkim dowodem na
jej słabość. I słusznie tak uważacie. Ale skoro wy to samo czynicie: czy nie sądzicie, że inni
to samo myślą o waszej religii? Otóż czynicie ją tym samym podejrzaną, i to w bardzo
wielkim stopniu. Bo jeśli jest [ona] prawdą: na cóż potrzebna przemoc? Sama, jeśli jasno
zostanie wyłożona, jest najsilniejszą bronią, bardzo prędko uderza w serce spragnione prawdy
i je zwycięża. Popatrzcie na Chrystusa i Apostołów. Oni z powodu swoich przekonań wiele
znieśli od innych przemocy, lecz sami jej innym z tego powodu nie zadawali. Jeśli takie same
są wasze przekonania: dlaczego nie bronicie ich i nie rozpowszechniacie tymi samymi
środkami: to znaczy, nauczając i znosząc [prześladowania]? Jeśli sądzicie, że potrzeba innych
środków, tych mianowicie, których używali przeciwnicy Chrystusa i Apostołów, to rozważcie
też, czy i wasza religia nie jest inna od tej Chrystusa i Apostołów. Jeśli tak jest, to
wykręcajcie się [choćby] na tysiąc sposobów – nic nie zyskacie. Teraz bowiem, teraz jest
czas, w którym bez przemocy potężnie zwycięża uciśniona prawda. I to właśnie, że jest
uciskana, będzie wielką pożywką dla sławy wśród innych. Tym bardziej (jak mówi Tacyt
o księgach Kremucjusza przeznaczonych na spalenie, a jednak przechowanych i wydanych)
chce się zazdrościć głupoty tym, którzy wierzą, że przez teraźniejszą potęgę zniweczyć
można nawet pamięć w późniejszych wiekach. Bo gdy zostają ukarani ludzie o wielkich
zdolnościach, w odpowiedzi na to wzrasta ich autorytet. I obcy królowie, czy też ci, którzy
postępowali z takąż srogością, nie uzyskali niczego innego, jak tylko hańbę dla siebie,
a chwałę dla nich. Lecz pomijając to, pytam was: czy bardziej przystoi prawdziwej, czy też
fałszywej religii uciskać przemocą mających odmienne zdanie. Jeśli prawdziwej: nie możecie
gniewać się na katolików; ani też mieć za złe słuchaczom, że wierzą w prawdziwość owej
religii, do której rozpowszechniania katolicy tak gwałtownie przystępują. Tak ich bowiem
sami przez wasze działanie nauczyliście. Jeśli zaś fałszywej: czemuż się do przemocy
uciekacie? Czyż tym samym nie czynicie waszej opinii podejrzaną? Lecz może to stoi wam
na przeszkodzie, że gdybyście albo sami odrzucili przyjętą opinię, albo słuchacze,
sprzeciwiając się waszemu osądowi, doszli do przekonania, że należy ją odrzucić, należałoby
się bardzo obawiać o waszą cześć, godność, poważanie, dochody i dobra. Bez wątpienia stąd
te łzy. Ale wy szukajcie i nauczajcie tylko tego, co prawdziwe. Jeśli inni nie chcą na to
zezwolić, znoście prześladowania. I do tego odnosi się druga rzecz, o której powiedzieliśmy,
że jest konieczna: szczere i poważne pragnienie pobożności. Uciekajcie od tych cielesnych
pożądań, by nie kształtowały was owe pierwotne czy też światowe namiętności i byście nie
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skłaniali się bardziej do hulanek i pijatyk i innych [rzeczy] miłych ciału niż do tego, co
zbawienne dla ducha; i przysposóbcie wasze dusze do znoszenia najcięższych prześladowań
z powodu prawdy. I starannie się zatroszczcie, aby to samo czynili wasi słuchacze. I nie
[czyńcie] tego tylko poprzez próżne słowa, które łatwo zostają odparte przez inne wasze
dogmaty: jak to zostało ukazane w bezpośrednio poprzedzających rozdziałach. Lecz
odrzuciwszy argumenty fałszywe, działajcie z pomocą takich, którym nie mógłby się oprzeć
nikt – chyba ktoś w najwyższym stopniu niegodziwy. Ogółem – zaszczepcie głęboko
w duszach wszystkich tę [zasadę]: prawda zwycięża świętością i cierpliwością. Bóg zaś,
źródło prawdy, ten, który najhojniej wynagradza prawdziwą pobożność i najsrożej karze
bezbożność, niech rozpostrze promienie prawdy na wszystkie zakątki świata i niech napełni
swoim Duchem Świętym serca wasze i wszystkich, którzy miłują jego zbawienie: by odrzucili
fałsz, by unikali nieprawości; i by szukali tego, co prawdziwe, znaleźli to, czego szukają,
przyjęli znalezione, docenili przyjęte i do nakazów tegoż zastosowali całe życie; i wreszcie,
by wszelkie nieszczęścia, jeśli jakieś nastaną, mężnie znosili: i w ten sposób oczekiwali
chwalebnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, i z jego rąk z radością przyjęli
niezniszczalny wieniec chwały; to niech uczyni przez tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa,
Pana naszego, któremu niech będzie cześć i chwała na wieki. Amen.
Koniec
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