Z ESCHATOLOGII BRACI POLSKICH
DWA PISMA LELIUSZA I FAUSTA SOCYNÓW

Część pierwsza
Wydał: L ech S zc zu c k i

I
Słaba jeszcze ciągle znajomość m yśli filozoficznej Braci Polskich
zw anych arianami, jest — obok szeregu innych p rzyc zy n — w dużej
mierze spowodowana w ielkim i trudnościami natury materiałowej; na
w et p rzy tak dziś rozwiniętej technice mikrofilmowania dotarcie do
w ielu źródeł jest zagadnieniem w yso ce trudnym i skom plikow anym .
W y d a je się więc, że istotną rolę odegrać tu m oże publikacja „pomni
k ó w m yśli ariańskiej", system atyczn e udostępnianie trudno osiągalnych
materiałów.
Rozpoczynając tę akcję, w pierw szej kolejności przedrukow ujem y
dw a traktaty ariańskie poświęcone zagadnieniom eschatologii w prze
konaniu, że nauka o życ iu p rzyszłym i celach ostatecznych człowieka,
tak ży w o dyskutow ana w środowisku ariańskim 1, należy do central
n yc h zagadnień d o k tr y n y Braci Polskich; b yć może, że publikacja
dw óch w ażnych d o kum entów m yśli eschatologicznej skłoni kogoś do
opracowania tej zupełnie niemal nieprzebadanej d zie d z in y 2.
W następnych numerach „Archiwum" pragniemy ogłaszać inne trud
no dostępne materiały, m. in. traktaty Samuela Przypkow skiego i Jona
1 Szczególnie isto tn e w y d a w a ło b y -się tu o p raco w an ie pog ląd ó w n a zagadnienia
e schatologii w śro dow isku altdoirfskim. C hodzi m i g łów nie o p o stać E rnesta
Sonera, p rofesora m ed y c y n y S Jizyki, n a 'uniw ersytecie tam tejszym , wybi-tnego natura listy i p rzy ro d n ik a, z w o len n ik a A v e rro esa. W mrze 2 A rc h iw u m p rzed ru k o w an y
z o stan ie tra k ta t E. SoneTa D em onstratio theologica e t philosophica, quod aeterna
im piorum supplicia non arguant Dei iustitiam , se d p o tiu s iniustitiam .
2 D latego też podsltaw ow ym źródłem in fo rm a cji o esch ato lo g ii Braci Polskich
p o z o staje ciągle k siążk a O. F ocka D er Socinianism us ...nach sein em historischen
V erlaui, K iel 1847, p ra c a n iew ątp liw ie bardzo cenna i o p a rta n a b o g aty m m a te ria le
źródłowym,, alle miocno już p rz esta rza ła. Sporo w iadom ości o eschatologii Braci
znaleźć m ożna w d z ie łac h polem icznych wymiieTzonych p rzeciw arianom , jak
w spom nianego poniżej H op rn b eek a, A sh w e lla i in. W p o lsk iej lite ra tu rz e antya ria ń sk ie j p o g ląd y t e streszcza całkiem sum iennie D aniel C lem entinus w dodanym
do jeg o A n ta p o lo g ii (B aranów 1630) dodatkiu p t. A sy m b o lu m Socinianorum , to jest
o p rzed n ie jszy ch p o w sze c h n e j w ia ry cząstkach, non-credo, albo niew iara A ry-
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sza Szlichtynga z rękopisu nr 527 d. bibl. remonstrantów w Rotterda
mie, rękopiśmienne traktaty Szym ona Budnego i Grzegorza Pawła
z Brzezin z Archiw um Państwowego w Z urychu itp.
II

Traktat Fausta Socyna ,,De statu mortuorum usąue ad diem ultimum"
wchodzi w skład poufnych seminariów teologicznych od bytych w mar
cu 1601 r. w Rakowie, a przeznaczonych dla starszyzny ariańskiej3.
Protokół z obrad rakowskich spisał serdeczny przyjaciel Socyna, W a 
len ty Szmale*. Protokóły zachowane w rękopisie Biblioteki Krasińskich
w W arszawie nr 3421 (,,Valentini Smalcii Miscellanea et Acta Synodi
Racoviensis") uległy zniszczeniu w czasie pożaru biblioteki, zniszczonej
przez hitlerowców w roku 194'4.
Częściowe uratowanie treści protokółów Szmalca zaw dzięczam y zna
ko m item u badaczowi w łoskiem u Delio Cantimori, k tó r y w s w y m w yja n ó w d zisie jszy ch , z ichże w ła sn y c h s k r y b e n tó w su m m o w n ie zebrana. N ow sze
o p raco w an ia e sc h ato lo g ii a ria ń sk ie j: Z bigniew O g onow ski R acjonalizm w p o lsk ie j
m y śli ariańskiej. „S tudia 1 m a te ria ły z d z ie jó w n a u k i p o lsk ie j", 2, W arseaw a Il9l5i4, s. 227—20ll (oparte n a Fooku, nite w olne o d błęd ó w i uproszczeń,
ale d a ją ce szereg in te re s u ją c y c h uw ag). Leszek K ołakow ski, R e lle k sje n iefa 
chow e nad G rzegorzem P aw iem i n ieśm ierte ln o ścią duszy. „Tw órczość" n r 9, 1955
(św ietn y e ssay filozoficzny, o m aw ia jąc y w z a sad z ie ty lk o dzieło G rzegorza Paw ła
O p ra w d ziw ej śm ierci, ale p rz y n o szą c y ró w n ie ż c en n e w nioski ogólne). W sposób
nie w o ln y od u p roszczeń S (bez w y c ze rp a n ia miaitesriału sta rałem • się p rzedstaw ić
esc h ato lo g ię Bracii P olsk ich w w ie k u XV I w a rty k u le Z pro b lem ó w eschatologii ariań
sk ie j w P olsce X V I w ie k u (Z okazji) w y d a n ia d z ie ła G rzegorza P a w ła O p ra w d zi
w e j śm ierci). „S tudia ii m a te ria ły z d z ie jó w nauka) p o lsk iej", 4, W arszaw a 1056.
P oglądy eschato lo g iczn e L eliusza S ocyna om aw ia F. T rech sel w sw ej m onografii
l.elio Socini und die A n titrin ita rie r se in er Zeit. H e id elb erg 1844, p o g ląd y zaś Fausta,
G iovanni P ioli w dziele Fausto So cin o V ita-O pere-F ortuna. G u an d a 1:902, s. 487'—■5:14
(capitolo; A tta g ia m e n to di F austo S ocino riguardo alle id ee di una „Wita lutura").
Szereg cen n y ch uw ag d a je taikże D. Cantimowi, Eretici Italiani del C inąuecento,
F iren ze 1939, passim .
3 N a se m in a ria S ocyna p ie rw sz y u w a g ę zw rócił o dkryw ca p ro to k o łó w Szm alca
S tan isław K o t w Ideologii p o lity c z n e j i sp o łe czn ej Braci P olskich zw a n y c h arianami,
W arszaw a 1932, gdzie też om ów iono o b szern ie id e e p o lity c zn e i społeczne w y k ła 
dów rak o w sk ich (s. 80— 85). C ałościow o om ów ił je S tan isław Szczotka w Synodach
arian p o lsk ic h od założenia R akow a. „R eform acja w P o lsc e " V II/V !II, 1935/36, s.
5 i—55. P raca Szczotki m a ją c a c h a ra k te r re p e rto riu m mie o m aw ia oczyw iście d o 
k ład n ie tre ś c i sem inariów . Dla p rz y k ła d u p odam y, że Szczotka ani słow em n ie
w spom ina o w y k ład zie De sta tu m ortuorum zresztą, ja k w sk azu ją o d sy łacze do r ę 
kopisu, pobieżn ie ty lk o go p rz eg ląd a ł. P isząc np., iż S ocyn z ajął się isto tą grzechu,
sp raw iedliw ości bożej, pokuty, ekjsikomunifcacji ze Zboru i n ien aw iści c y tu je Szczo
tk a k. 89— 104 rk p isu K rasiń sk ich ; n a p o d sta w ie p rz e d ru k u w id a ć jed n a k , że cy 
to w a n e z ag a d n ie n ia zajm u ją ty lk o dw ie k a rty , w y k ład zaś De statu m oriuorum
ob ejm u je k. 92v.— 104v.
4 Por. G. Z eltneri H istoria cryp to so cin ism i. L ipsk 1729, s. 1174 (Val. Sm alcii Diarium V itae): „A nno 1601 (...) Racov>iiae S ynodus habiifla esit m inistrorum celebris.
E xtat E pitom e eorum quae tu n c tr a c ta ta fu e ra n t, a m e oonscriipta". Por. .tażkże K.
Sandius B ibliotheca antitrinitariorum . Freilstadt 1684. s. 174.
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borze źródeł do historii h e r e ty k ó w w łoskich „Per la Storia degli Eretici
Italiani del secolo X V I in Europa" (Roma 1937)5 przedrukow ał najw aż
niejsze w y ją tk i rękopisu Szmalca (s. 212—275), w tym na s. 250—253
obszerne fragmenty w y k ła d u „De statu m ortuorum".
Całość w ykła d u Socyna ocalała jednak, hafoent sua fata libelli, dzięki
zaciętemu przeciw nikow i jego d o ktryn y , Janowi Hoornbeekowi, który
w trzecim tomie swego dzieła polemicznego „Socinianismus confutatus" (Lugduni 1664, s. 605—522)6 przedrukował go, zaopatrzyw szy ob
szerną refutacją.
J a k w skazu je zestawienie fragmentów przedrukow anych przez Cantimoriego z tekstem zam ieszczonym w dziele ,,Socinianismus confutatus", korzystał Hoornbeek z odpisu niewiele różniącego się od proto
kołu Szmalca, sam też zresztą, ja k się w ydaje, do ko n y w a ł pew n yc h po
p ra w ek (pamiętajmy, że to protokół robiony ,,na gorąco").
Za podstawę w ydania w ypadało w ięc przyjąć tekst zamieszczony
u Hoornbeeka, któ ry oznaczyliśm y .skrótem H; w k ilk u w ypadkach
w prowadziliśm y do tekstu Hoornbeeka lekcje rękopisu Szmalca przedru
kow anego przez Cantimoriego, k tó r y oznaczyliśm y skrótem S. W p rzy
pisach podajem y warianty obu tekstów , niestety niepełne, bo w obec
zniszczenia rękopisu Krasińskich, m usieliśm y ograniczyć się do fra
g m e n tó w S, które ocalały dzięki przedrukowi.
W arto jeszcze poświęcić kilka słów sprawie rozpowszechnienia trak
tatu Socyna. Otóż Hoornbeek przedrukow ując „De statu mortuorum"
(zresztą anonimowo) podaje, że traktat ten w z ię ty został „ex epitoma
Aclo rum CoHocjuii Racoviensis, Anno 1607." Ponieważ Socyn umiera
3 marca 1604 r o k u 1, datę 1607 można by z łatwością uznać jako po
m y łk ę zamiast 1601.
Skądinąd w ie m y jednak, że w roku 1607 odbył się w R akow ie synod,
na któ rym poruszono właśnie zagadnienia eschatologiczne. W iadom oś
ci o tym synodzie czerpiem y z dziełka arianina śląskiego, Jeremiasza
Felbingera8 „Ad C hristianos... epistoła, in qua Socini et eius discipulorum errores graviores ..succinte refutantur"a. Z acytow ane przez nie
go fragm enty debat synodu ściśle odpowiadają odpowiednim ustępom
w y k ła d u ,,De statu mortuorum usąue ad diem ultim um ". W y d a je się
3
Por. re c e n z ję S ta n isła w a K ota w „R eform acja w P olsce" IX—X, 1937/39, s.
508—31'K
6 Je d y n y w z b io ra ch p o lsk ich egzem plarz w B ibliotece U n iw e rsy tetu W ro cław 
skiego.
7 Z eltner-Szm alc, s. 1177.
8 O Felibingerze por. art. Szczotki w P olskim S ło w n ik u B iograficznym , tom VI,
K raków 1©48, s. 39‘4 —J96'.
9 Dztielko' to b y ło mii w chwiilii p isa n ia w stęp u n ie d o s tę p n e ; om aw ia je Szczotka
w S yn o d a ch , cyt. w yd. s. 58.
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zresztą, że obrady rakow skie 1607 roku nie m iały charakteru synodu
w, pełnym tego słowa znaczeniu; b y ły to raczej kon tyn ua cje semina
riów rakow skich Socyna, p ryw atn e zebrania w niew ielkim gronie. W i e 
my, że narada taka odbyła się w roku 1606 w domu Szm alca10 i jak
twierdzi Sandius o db yw ały się one aż do roku 160911. Gdy do tego
dodam y jeszcze, że protokoły Szmalca zostały przepisane w roku 1608
w Altdorlie, a w ięc w cztery lata po śmierci Socyna, można w ysuną ć
zastrzeżenie, czy istotnie rozważania nad stanem umarłych dadzą się
zaliczyć w skład dzieł autora „De lesu Christo Servatore".
W ątpliwości te znikają jedna k natychmiast, g d y w c z y ta m y się uw aż
niej w sam tekst w ykładu. N a sam ym początku, zastanawiając się nad
zagadnieniem, czy w s z y s c y zm artw ychw staną, autor dodaje: „M n ie
manie to odrzuca się jednak, poniew aż pozostaje ono w niezgodzie
z zasadami religii chrześcijańskiej, k t ó r e p o w y ż e j u t a i i 1 i śm y. Jeżeli bow iem człow iek jest z natury śmiertelny, a w s k u te k grze
chów pierwszego człowieka ja k i w łasnych — podległy śmierci, w jaki
sposób m oże zmartwychwstać?" (podkr. L. S.) Rzecz oczywista, że słowo
,,p o w y że j" odnieść trzeba do poprzednich w y k ła d ó w Socyna, w których
zajm ow ał się on podstawam i dogm atyki ariańskiej (,,De Deo") i w k t ó 
rych rozważał szczegółow o także problem człow ieka i jego upadku
przez grzech pierw szych rodziców (,,De homine").
Nieobojętne w ydają się także argum enty natury stylistycznej (cho
ciaż nie należy ich zb yt podnosić w obec charakteru przekazu). W y k ł a d
,,De statu mortuorum" do złudzenia przypom ina konstrukcją inne w y 
k ła d y Socyna: m a m y w nim w ięc tę samą skłonność do wieloznaczności
i niedomawiania sw y c h m yśli (nb. jest to cecha obu Socynów), ten sam
sposób polemiki z poglądami przeciw ników , cy to w a n y m i w formie' p y 
tań i zbijanym i w obszernych w yw odach.
Z ty m w s z y s tk im jedn ak sądzę, że nie ma w istocie sprzeczności p o 
m ięd zy datą podaną przez Hoornbeeka, a rokiem 1601.
N a leży przecież pamiętać, że seminaria Socyna, przeznaczone dla
kw iatu teologów ariańskich, prawo obyw atelstw a zaczęły sobie z y s k i 
w ać dopiero w kilka lat po jego śmierci; w sza k jeszcze na seminariach
rakow skich w iele jego poglądów budziło zasadnicze sprzeciw y i to
nie tylko ze strony starych radykałów typu Czechowica, ale także
w m łod szym pokoleniu, ja k np. u H. M oskorzow skiego. Sam Socyn zda
wał sobie zresztą doskonale sprawę z now atorstw a takich poglądów
i w w y kła d zie ,,De statu mortuorum" zalecał ostrożność w w y p o w ia 
10 .S. Szczotka, S y n o d y , cyt. w y d . s. 5i7—15® l( ma p o d sta w ie rę k o p is u 52? bibl.
rem om strantów w R otterdam ie).
11 iPor. Sandfiuis, B ibliotheca, cyt. w yd., s. 175.
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daniu sw y c h poglądów „aż wreszcie dojrzeje w iek i ludzie p r z y z w y 
czają się do takich właśnie sposobów mówienia".
Można więc, ja k sądzę, przypuszczać, że organizując seminaria teo
logiczne na w zór S ocyno w y, Szmale uznał, iż poglądy w yrażone w je 
go traktacie o stanie zmarłych są doskonałym materiałem d y s k u s y j
n y m i w roku 1607. Szmale należał zresztą do grona najwierniejszych
przyjaciół i w spółpracow ników Socyna i niewątpliwie zależało m u na
rozpowszechnianiu poglądów mistrza. W arto dodać, że polemiści k a l
w iń sc y zarzucali mu, że lubi ex faece relicta Socm i b aurire (Zaborow
ski). Hoornbeek korzystał w ięc prawdopodobnie z protokołu, do któ re
go wcielono tekst Socyna jako materiał d y s k u s y j n y 12.
Pozostają jeszcze do omówienia zasady, któ rym i kierowałem się do
łączając do tekstu w y k ła d u Socyna, pow stały w zupełnie innym czasie
(ok. 1549)1S i innych okolicznościach traktat jego stryja, Leliusza, ,,De
resurrectione".
Na decyzję tę w płynął szereg czynników . Po pierwsze należy pamię
tać, że Leliusz S ocyn (mówiąc nawiasem, jedna z najbardziej zagadko
w y c h postaci antytryn ita ryzm u europejskiego) w yw a rł silny w p ływ na
sw ego bratanka Fausta, któ r y sam zresztą wielokrotnie to przyznawał
i w liście do M. Sąuarcialupiego tak zależność tę naświetlił: ,,w rze
czach boskich nie zdarzyło mi się nigdy mieć nauczyciela, oprócz je 
dnego tylko Leliusza, mego stryja (...) czy raczej p e w n yc h nielicznych
prac jego pisem nych i wielu n o ta te k " 14. Dodajmy, że spuściznę ręk o
piśmienną sw ego stryja przejął Faust S ocyn przyjeżdżając w tym celu
specjalnie z Lion u 15 natychmiast po śmierci Leliusza, która nastąpiła
w Z urychu 16 maja 1562.
Już pobieżna analiza i porównanie obu traktatów w skazuje, że mimo
różnic treści i przeznaczenia obu pism (pamiętajmy, że pismo Leliusza
Socyna dotrwało do naszych czasów tylko w formie wyciągów)
Faust Socyn zapożycza od sw ego stryja zasadniczą myśl, k tó 
ra tak wielu w rog ów przysporzyła Braciom Polskim: zmartwychwstaną
tylko pobożni, bezbożni nie staną się uczestnikami sprawiedliwości Bo
ga. M y ś l tę, w ysuniętą przez Leliusza ostrożnie i ja k b y mimochodem,
Faust Sooyn rozwinie szerzej, a czkolw iek nie dopowie też do końca
p ew n yc h spraw. Dlatego też, nie przesądzając naturalnie kwestii w p ł y 
12 W y d aje się rów nież rzeczą p raw d o p o d o b n ą, że u cze stn ic y sem in arió w w dom u
Szm alca przepisyw ali! sobie w ażn iejsze te k s ty . D odajm y jeszcze, że se k reta rze m ty ch
b y ł p raw d o p o d o b n ie Maciej- R ad ećk e (dom yśla silą tego S andius s. 175 na p o d s ta 
w ie sk r ótu MR).
13 F. T rechsel, cyt. w yd s. Il7'4'. pirzyp. /I.
14 K raków 20.XI. 1581; p rz e k ła d Irm in y L ichońskiej, z p rzy g o to w an ej w spólnie
z J. T azbirem A n to lo g ii lite ra tu ry a ria ń sk iej X V I w iek u .
15 Earl M orse W ilb u r, A H isto ry o t U nitarianism , C am bridge Mass*, 1949. s. 246
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w ó w i zależności, które mogły nie mieć wcale miejsca, w ydaw ało się
rzeczą słuszną jednoczesne przedrukowanie obu traktatów.
Pismo Leliusza Socyna „De resurrectione" dotrwało do naszych cza
sów w formie w ycią gów sporządzonych przez Dawida Curcelleusa. Po
raz pierw szy wyciągi te ukazały się drukiem w dziełku: „Fausti et Laelii
Socini, item Ernesti Sonneri tractatus aliąuot iheologici", Eleutheropoli
[Amsterdam] 1654, s. 30—34. W y d a n ie to oznaczamy skrótem C. Z dzieł
ka tego przedrukował traktat Socyna F. Trechsel w aneksach sw ej kla
s ycznej monografii „Lelio Socini und die Antitrinitarier seiner Zeit".
Heidelberg 1844, s. 445— 446. W w yda niu naszym za podstawę tekstu
p r zy jm u je m y edycję Trechsela, którą oznaczamy skrótem T.
Przekładu obydw u traktatów i opracowania tekstu łacińskiego do
konał Leon Joachimowicz, stąd też oznaczenie popraw ek skrótem corr.
L. J.; w y k a z wariantów tekstu i loai com m unes biblijne opracowali
Leon Joachimowicz i Lech Szczucki, w stęp napisał Lech Szczucki.
W y d a w c a składa serdeczne podziękow anie prof. Delio Cantimori
z Florencji za łaskaw e udostępnienie i przesłanie odpisów i fotokopii
z rkpisu Krasińskich 3421 (w p rzypadku w ykła d u „De statu mortuo
rum" w y p is y te nie wykraczają, niestety, poza tekst d rukow any
w „Per la Storia") oraz prof. Ludw ikow i Chmajowi z W arszaw y, który
zechciał przejrzeć przekłady i p oczynić w iele cennych poprawek.
Conspectus siglorum
C = D. C urcellaeus, cu/ilus excerpta ex Laelii Socini autographo in
libro ,,Fausti et Laelii Socini, iłem Ernesti Sonneri tra c ta tu s aliąuot
theotogici", E leutheropoli [Amstelodami] 1654, pp. 30— 34, edita sunt.
T = F. Trechsel, qui eadem excerpta ex prae.dit.to libro desum pta
dn appemdioiibus ad suum opus „Lelio Socini und di.e A n titrin itarier se
in er Zeit", H eidelberg 1844, tom II, pp. 445—446, iterum divulgavit,
cfuaeąue nos pro fundam ento huiusce editionis sumpsimus.
H = I. H oom beek, qui Fausti Socini tractatum ,,De statu m ortuorum
usąu e ad diem ultim um " in tom o III „Socdinianiismi confutati" Lugduni
1664, pp. 505—522, u n a cum longa refutatione edildit.
S
= M anuscriptum ex Bibliotheca C rasinsciana, quod n u m ero 3421
insignitum et „Valentiini Smal ciii M iscellanea ąuaedam et atCta Synodi
Racovienis:iis 1601“ inscr.iptum, tem pore insurrectionis Varsoviens;is
(Anmo 1944) flammis comsumptum est, cuius fragm enta in anthologia
,,Per la Storia degli Eretici Italiani del secolo XVI iin Europa", Roma
1937, Delio C antim ori (Cant.) ędidit notisąue oriiticis instruxit.
Corr. L. J. = correxit L. Joachim ow icz, qui textus Latinos recognovit dnque linguam Polonicam vertit.

Desciiptum ex D.

Curcellaei excerptis, qui e x 1 ipso Laelii Socini
autographo haec descripserat

DE RESURRECTIONE — EIUSDEM AUCTORIS

Si c-orpora in te r r a 2, fiin quam m ulta iam sunt reversa, ex-quibus iam
alu n tu r no stra et restau ran tu r, considero; sii apud eos, qui hum anis
carnibus vescuntur, quae sine ull-a ces-satione in alia łramsfoirmantur corpora, rem mihi propono, qua tandem ratione et quo m odo fieri possit,
ut ex integro sim ul uno tem poris puncto oculique nutu sua restituatur
cuique m ateria3, quae longa successilone pluribus subiecta fuiit mutationibus, no n viideo; etiam si fingam us, de prindipalibus hom inis
parti-bus hoc intelligi debere, quandoquŁdem eius red ratiiones assignare
valeo, quae sortem illam irrequietam prorsus effugiant. Sed cur (p. 31)
p ars una corporis m agis quam altera u t eadem piane resurgeret, tanta
feret necessditas, v ei u n a saltem divitoa p ro feratu r ratio iustave reddatur causa, quae tantum certa eins membra, non autem cuncta p arite r
ex aequo designet ac repetat. Monstrosli dgitur et castratd m utilique
revivis,cent quoque plurim i; aut certe aliim de m utuabuntur nasos, oculos, brachia, pedes, genitalia, quibus a n ativ itate in hac prim a vita
caruerunt. V erum si taliia ex communi omnium materdia poissunt accdpere, cur no n et alia m em bra possunt omnia? Et si ad v en titia dli a nihil
turbant, cur Deii totam iustiitiam everti clam amus, nisi p erfecta nobds
ex p ristin a m ateria d en tu r corpora? Quasi in iudicio sistenda et remun erationem acceptura es.sent, eadem num ero atque substantia illa ipsa,
quae nos aliiquando serva Deo vel S atanae tribuim us; nec sufficiat hac
m ortaliitate confecta domiciiiliiun nostrum cqeleste superinduere, in
quo feret quisque praem ium ilUius, quod p er terrenum illud fecerit.
Deinde m ateria, quae olim sub form a resuscitandi corporis fuit, requiniturne illa, quaei in prim a eius figuratiiome, an illa, quae toto viłae prior^s
1 q u a e e t C. — corr. T.
2 łterrajn C. — corr. T.
3 Cfr. 1 Cor. 15, 52: „ln m-omento, in dctu oculi, in novdss%ma tuba: canet enim
tuba, e t m ortui re su rg e n t in co rru p tl, et n o s iimiimitaibimuir" (Vulg).
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curriculo vel sem el extiterit? Si (p. 32) h a e c 4 universa, profecto m agnus
tunc eri-t acerv u s effigiesque hom inis valde m onstrifica. Si autem illa
dim taxat, quae in eifus prdncipib vel fine fuerat, adm odum exigua,
im perfecta, lacera quoque re d d en tu r corpora; quae si rursus facta
accessione multipLicari et augeri ad absolutionem usque v o lu c rL S 4a, non
/ eadem ip sa am plius recognoscetur m ateria, p er quam dln omnd v.ita Deo
S atan aev e serviłum fuerat, nec ea denuo reponentur m em bra, quae
sceleri vel dustiitiae accom odavim us instrum enta. De C hristo autem
ratio est longe diversa; nam dpse citra omnem corruptionem excitatus
a m ortuis, ad suae doctrinae canfiTmationem retu lit in m anibus clavorum im pressionem , latus apertum ostendit, v estitu s apparuit tanquam
olitor, tanquam v iator, com edit etiam , quia reipsa no,ndum corpus istud
m utatum et coelesti gloria m axim e fulgens obtinuerait, ad cui.us formam,
non ad illud, quod habuit ttin terrlis, n o s dicim us fore, ut n o stra lin
resu rrectio n e illa tran sfig u ren tu r corpora. Post resurrectionem factae
sunt illae cicatrices dinsignia deviot'ae m ortis et divinae virtutis. Idcirco
cum ipsum resurrexdsse difficulter adm itterent diiscipuli ed.us, ad
confirm an — (p. 33) — dam resurreotitonis fidem i Has ostendit. (Vide
glossam in Matth. 26, 29.). Status C hristi post resurrectionem , ant.equam
ascen d eret in .coelum, erait iiniter m ortalis vitae cursum et coelestis
v:itae m edius. N ec obstat, illum quoque visum fuisse, postąuam in
coelum .snblatus Dieo adstat ad dextram ; potest enim rex ille potentissimus qualibet ratio ne mortalitous suis se conspiciendum praebere.
Corpus enim ei quale nunc est et cuius fdgurae, n o n Iegitur usquam ,
nec am plius u lla nos re ru m 5 vestigiia, quae procul e ra n t6 a nostris,
vel Łndumenta cum eo et alaa remansis.se putam us, quam vis in m onte
sim ul eius vestim e.nta tam candida facta essent, quam est lux (Matth.
17, Luc. 9. Vide Cyrillum in Johannem cap. 6. vers. 20)7. Ad haec si
n ostra v era et sempóitema felicitas sita non erił ita. hac dpsa corporis
forma, 'Si non pen d eb it a sensiibus iistis, si ciborum nuptiarum que usus
iam nullus extabit, quid afferet, oibsecro, em olum enti, quid iuvabdt8
nos tandem consequd ea m em bra orania, quae tantum generationi et
nutrim ento deserviiunt? Q uid proderiit, solida habere crura atque pedes,
nisi discurrendum hu,c iilluc fuerit? Qu)id b re v ite r9 haec ipsa corpora
n u lla in p arte (p. 34) dmminuta re.cipere, quando, etiamsd iid fieri posset,
an expedii'ret et quam ofo rem nobds utiile esset, ego lubens discerem ;
4 hac C. — corr. T.
4a F o rsan v o lu e ri ( = involue:ri — Du C ange) Jegendum ? L. J.
5 eorurn C. — comr. T
0 e ru n t C, e t T — comr. L. J.
7 Cfr. M atth. 17„ 2; Luc. 9. 29.
8 qui iuvabiit C. — conr. T.
s Q uod hrev.iter C. — corr. T.
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praesertim ea d ata amimoTum nostrorum luce ac perfectione, quam nobis
obdormiemtibus illico erum pere regereąue perpetuo, conaratur sedulo
tam m ulti et situ et aliis persuiasissimium facere. Iusti ąuidem solummodo
relucebunt. Sed s!i A ngelorum et Dei sim iles
Matth. 13.10 — 22. 11
erim us, ąuae tu n c ig itu r n o stra forent corpoJoh. 3 12 — Act. 6.13
ra? N am 14 ąualis facies erat Stephano, ,cum viderent ipsius tanąuam
genii faciem ?15 ąuasi non atia esset an g e lis16. Sed et illa postrem o
evaaiescebat; et ideo fełiicioT mon erat, sicut nec M oses17 ex eo, quod
ipso ignorante suae faciei18 cutis radiabat.

w Cfr. M atth. 13, 43.
11 Cfr. M atth. 22, 30.
12 Error Socini resp. Curcellaei: stricte I Joann. 3, 2 — corr. T.
13 Cfr. A ct. 6. 15.
14 N um C. e t T — corr. L. J.
15 facies C. e t T — corr. L. J.
18 Cfr, A ct. 6. 15: „Et in tu e n tes eum om nes, qui se d e b a n t In concilio, v id eru n f
faciem eju s tam ąu am faciem A ngeli".
17 Exod. 34, 29— 35.
18 face.i C. — corr. T.

[Fausti Socini]

DE STATU M ORTUORUM USQUB AD1 DIEM ULTIMUM

Montui in nihaJum redacti sunt, corpus evanuit, spiritus ad eum
rediit, qui ipsum cederat, hoc est De urn2, amima nulla vel voluptate
vel dolore afficiłur, et sic qu)ia v itae form a illorum et vSta p e rlit3, nulli
sunt m an es4 im universum . A nim a homiiniis si pro spiritu a c cip itu r3,
vivit post m ortem , non quidem p er se, sed in Deo, nec est persona,
nec in persona, quae intelliglit, et tam en est suo' modo, quiia ad Deum
rediiit6. N am si v ere viv eret post m ortem hom inis, non esset homo punitus su p er7 peccatum ulla poena, sed ilucundlitate fru eretu r8. A t homo
est punitus m orte aetem a, Genes. 3 9, cui decreto om nes hom ines natu raliter subiacent, et siic, proprie loąuendo, n o n potest anilina vel spi
ritu s hom inis post m ortem vivere. A nim a nunquam acciipitur pro substantia, quae vitam effdciat, sed est qualiła.s, hoc est, ipsa forma,, facultas
a c 10 vis vivendi, spiritus autem , qui vatam et qualitatem illain efficit
in hom ine et ex quo re su ltat illa vi,s vivendi, quae ut variia est, Sta
v aria etliam habet n o m in a11.
His ita praem issis considerandum est, num v era sit .communis et vulgo
.in C hristiano orbe recepta opinlio, om nes homiines ab Adamo usque ad
finem mundi ex m ortuis re su rrec tu ro s12. N egatur autem, quia hoc pugnat cum principiis religionis C hristianae, quae supra consitituimus. Nam
si hom o n a tu ra est mortaillis et p ro p ter prim i hominiis et sua etiam
peccata mortii obnoxius, guom odo poitest revivis,cere si poenae loco
1 u są u e H: u są u e a d S.
2 Cfr. Eccles. 12. 7— 8.
3 e t sta quia v ita .farm a illiu s p e rlit H: e t sic quii'a v ita e form a illorum e t v ita
p e riit S.
* m anes H: ,om nes S.
5 accipiatuir H: accipituT S.
6 r e d ił H et S — corr. L. J.
7 p ro p te r H: su p e r S.
8 firu e re tu r H — e o n . L. J.: p e c c a re tu r S.
9 Cfr. Gen. 3, 19.
10 facultas .ac H: faculitas e t S.
11 ita vairia e t h a b e t momitna S.
12 in mar-gine S: re su rre c tio impioinim.
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inflictum est hom inibus, u-t m-oriantur in aetem um , unde fieri tum
potest, ut resurgainit13? Qui enim resurgiit ex m ortuis, non m oritur ta
aetem um , praesertiim si v iv at ita aeternum licet cru d an d u s, ut vulgo
creditur. N on poitest .certe dari alia responsiio, quam necesse esse, ut
is, qui re su rg a t14 sin gul ar em erga se gratiam Dei esperiatur.
G ratia autem Deii tantum ad credeintes extenditor, Et sem per vita
in sacris litteris bene sonat et accipiitur pro ea re, quae a clem entia
p ro fid s c itu r15. Infideles autem n o n sunt futuri partieipes divinae clem entiae, quam vis etiam 16 nihil stu ltiu s d id posseit, quam Deum aliąuem
summo b en e fid o afficere, quale esseit, si impios a m orte re su sd ta re t, in
hunc finem, u t grayiissima17 proit-Lnus eundem p-oena afficeret. H aec ratio adeo firm a est, ut quidam , qui alliter sentiunt, dicere non dubitent
Deum to ti generi hum ano hoc impo-suis-se, ut quem adm odum 18 per
Adam um om nes m oriantur sic p er C hristum om nes19 reviviscam tr quia
scilicet et hic e»t ille homo fueriit et homiimes tan q u ia m m assam a ferm ento, scilicet Adamo et Chrtisto, hanc naturam trahant, nam credunt
C hristum nos restituisse ilLil statui, a q u o 20 exddera;t Adamus. Sed hoc
orane falsuan est, 1. quia A dam us n a tu ra fuit mort-aliis, 2. C hristus non
toti generi hum ano vitam attulit, sed tantum suis, hinc Paulus, 1 Cor. 15.
a vers. 23, a.it: Primitiiae eorum, qui obdorm ierunt Chriistus, deinde
i'i, qui sunt Christi, in adventu eius, p o stea finis21. Et Johan. 6. prom ittit C hristus se su o s22 fideles resusiciitaturum, vers. 39, 4'0, 54, quod
idem est, ac s i 23 suis prom isisset se lillis vitam aeternam daturum .
Obiectio. Sed di.cunt, I Corint. 15. vers. 22, legitur: „Ouem adm odum
in Adamo omnes m oriuntur, sic in Chriisto om nes vlivificabuntur'', ubi
quem adm odum in priori, s it in posteriori etiam membro vocabulum
u n iv ersalitatis de toto genere hum ano accipiendum . Idem habetur
Rom. 5. 16. Ut autem probent, ad quJid sdnt resurrecturi, adiungunt
13 si p o e n a e lo co p ro peccaito anfffictum e s t hom ini hoc, uit m o-riatur in aeternum , fieni ła m e n poitest, u t re su rg at? S.
14 re su rg e t S; re su rg it H; re su rg a t L. J.
13
Et se m p er v ita in saosils lite ó s a cc ip itu r pro -re bona, e t b ene so n at1 (mors
m ałe so n a t, e t p ro a liąu o m ało -acoipitur) e t a c d p itu r pro e a re, q-uae a Dei ciem entia proficiscJiiiiuir S.
16 quamviis etiam H: efcilam aliiioquiiii S.
17 -In imanuiscriiiptio Yalenfcini Slmalcili iiin-venitiur gratissim a, sed oorrectu-m m anu
secunda in gravissdma — -comm. C ant.
18 quem adjnodum H: quddem S.
18 si-c p e r C hristum om nes H: islilc Chrdistom S.
30 a quo H: quo S.
21 Cfr. I Cor, 15. 10-. „'Nun-c -autem Chr-istu® re s u rre x it a m-ortuis. prŁmiitiae dorm ientiium "; I Cor. 15, 23; „U tiusquisque autem in suo ord5-ne: pir-imiti!ae C hristus,
deinde liii', qui su n t Christi', qui ie advem tu e ju s oredide-rumt. D einde fiinis: cum tra dćideriit -regnum Deo et Paitri..." (V u lg a t.).
22 se m is H: se su o s S.
23 si d e e st S.
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locum Johan. 5. 29, nem pe alteri ad vitam ,' alteri ad iudicium . At haec
om nia corruunt subruto iisto fundam enta, quod A dam us creatus fuerit immortaliis. D einde ratio haec, quod om nes hom ines d^beant resurgere, quia scilicet Iesus homo fueriit, n u lla est. N am non plus habet
nobiscum com m une ąuatanus est homo, quam alius homo, itam o minus,
guanto scilicet et p ra e sta n tio r24 est nobis, natu s ex virgine, et absque
peccato. Cum itaq u e id, quod Iesus hom o est, nihil in me operetur,
stultum est dicere Iesum m e effecilsse immortailem n a tiv ita te sua; quod
ad obedientiam eius attliinet, nuinquam leg itu r eam effectlve toiti generi
hum ano profuturam . Locus I Cor. 15, ut ex comtextu apparet, non loquitu r misi d e viivi£icatlone pi-orum, vers. 23, deinde quando statum corporum post m ortem explicans aiit corpora ex ingloriiosis futura glorios a 25, ex anim alibus spiritualia, et spiritus vivificantes, illi lipsi etiam ,
qui .credunt un iv ersalem resurrectiom em , confitentur illud tantum de
piSs intelligendum esse. De iisdem autem Paulus scribit iillos om nes
vivifiicandas; tum etiam initium capitis oistendit illum p er resurrectionem
de.scribere felicitaitem hom inum fidelium , quam Iesus eSs attuliit. Et sic
illud: „O m nes v ivificabuntur", significat: O m nes aetem am vitam consecuturi sunt. P ra e te re a necesse est, u t omneis ii, qui p er C hristum
vivificabuntur, ita ad eum pertineant, quem adm odum ii, qui in Adamo
m oriuntur, ad eum pertinent, alioqui collatio esset ineptissim a. Ad
C hristum autem ii tantum pertinent, qui nunc regenerati, ergo ii sold
vivificabuntur. Locus Rom .5. 18. m anifesłior for et, quod Paulus ibi
loq u atu r de v ita et m orte aeterna, quia con&Merat ibi peccaitum et o b e
dientiam causisamque u‘triusque, quod non fit / Cor. 1526. Sed ibi tantum
can sid eratu r homo priimum ex sua n a tu ra et m ateria, deinde ąuaten u s
est in Christo. V ide autem ad intelligendum hunc locum a vers. 1227.
V. 17. ex p licat28, om nes hom ines, qui accipiunt gratiam et Austificationem , et quod vers. 18. dicit „om nes", ante et post dicit „m ultos"
idque cum articu lo 29. Quod autem , cum de Adam o serm o est, restringitu r illud .scilicet 'de Adamo, fit ex acclidente. Nam ;iin maiiore sum m a
co n tin etu r m inor: Si om nes, ergo etiam m ulti. V oluit autem A postolus
elegantiae caussa m ultos opponere m ultis, C hristianos hom ines sci
lic e t30 hom inibus non Chrtistianis. V ocabulum „m ultos" non debet
intelligi universaliiter, sed tan tu m de iis, qui in m orte rem anebunt.
H uius autem rei caussa fuit peccatum Adami, alioquin fiert potuisset,
24 e st p ra e sta n tio r H — corr. L. J.
25 Cfr. I Cor. 1„ 15. 42sqq.
20 Cfr. 1 Cor. 15, 21 sq.
27 Cfr. Rom.. 5, 12sqq.
28 Cfr. Rom. 5, 17.
29 Ibid: in V e rsian e G raeca: oE noWol w . 15, 16, 19.
30 C hristianis' hom ines sciJicent H — co>rr, L. J.

Z eschatologii Braci Polskich

17

ut homiines non m orerentur; durum autem est dustificationam vitae
v o cari reviV iscentiam ad dam nationem et torm enta, cum ibidem iusti-,
ficatio opponatur dam natjom . Decreto Dei ad omnes pertinet, effective
ad eos, qui C hristi’ sunt, itaque neque ex n a tu ra rei, quod Iesus homo
factus, neque ex vi eorum, quae fecit Iesus, neque ex u lla alia re, quam
Deus statudt de genere hum ano, apparet om nes ex m ortuis re su rrectu 
ros, cum hoc sit singularissim um Dei beneficium , Ad locum Joh. 3 S1.
in ter alia lo;ca, quae exam inabuntur postea, respondebitur.
Sed huic red p ra e te r iam dicta v id en tu r obici posse: Primum, iustitiam
Dei requirere, u t omnes patóantur poenam , quicunque m ałe egerunt,
hac autem ra tione: si scilicet impii ex m ortuis non resuscitentur, multos fore im punes, deinde homiines h ab itu ro s32 occasionem rem anandi in
peccatis, si nu lla post m ortem torm enta re sta re audi ant, et m ulto prop tere a m agis afflioturos populum C hristi; tum plurim a extare loca
Sacrae Scripturae, quae aperte id probant, quod hic negatur.
Sed ad haec om nia sic respondem us, priimum generaldter: quemadm odum v id e ri34 potest alicui absurdum , si n o n om nes iniustii punientu r 35, sic etiam m ulto m agis absurdum debet h a b e ri36, si im m ortalitas
debeat dari im piis, quae est siingularissknum Dei donum et beneficium .
D einde sum m a cum dlniustitia v idetur e sse37 comiunctum, si Deus
hominem, quem n atu ra m ortalem creavit, ideo im m ortalem faciat, ut
in aeternum to rqueatur. Unde etjam 38 te rtia opinio n a ta est resu rrec
turos scilicet irnpios, u t videant Dei gloriiam et post aełermum p e re a n t39,
non autem ut perpetuo tOTqueantur. Q uae ,sententi!a licet w d e atu r
ad versari Sacrae Scripturae, tam en est iilla prim a verisiimilior, quia
loca illa, quae affirm ant v,iltam esse hom inum fidelium propriam conditionem , non p u g nant cum hac sententia, et hac non adm issa difficilior
v id etu r esse responsio ad quaedam loca, quae affirm ant omnes esse
iudicandos, et im pios etiam. A dversatur autem revera haec sententia
Sacrae Scripturae. Primum, quia ita revivjiscere, ut statim iterum moriaris, non est v e re vita, nec resurgere v ere dicii possunt illi, qui sta
tim iterum sunt morituiii1. P raeterea de sola ipsa resurrectjione, quod ut
donum Dei peculiare, locus est evidentiissi'mus, Phil. 3. 21, ut aliquo
m odo occurram , ad resurrectionem m ortuorum , hinc enim colligitur,
31 Cfr. Ioann. 3, 36.
32 sic! — comm. C ant.
33 si n ulla H: si m u lta S.
34 quemiaidmoduim vftd©ri H: qu«dem vid&ni S.
35 punfenituT H: p u n ia n tu r S.
36 d e b e re h ab eri H et S — corr. L. J.
37 v id e tu r H: videt)ux esse S.
38 U nde etiam H: jn d e etiam S.
39 e t p o st a e te rn u m p e re a n t H: e t p o stea [in] aetern u m peireanł S.
2 A r c h iw u m
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fieri potuisse, u t e o n perv en iret. A dde quod vitae nom ine sim pliciter
conditio servamdorum denotatur, m ortis dam nandorum , quod ipsum
etiam C hristus indicat, Luc. 20, ub(i ait: ,,Deus non est m ortuorum De
u s" 40, prab atq u e ex eo, quod D eus se Deum A braham i, Isaaci et Iacobi
futurum praedixiit, illos resurreoturos ex mortuiis; quae non pertinent ad
impios, nam Deus nuinquam eorum D eus dicitur, quod tam en vi huius
ratlibcinationiis n ecesse esset, si ipSius resurrectioniis impid partieipes
aliquo modo futur! essent. Paulus te sta łu r, C hristum tan tu m suos in
vitam revoca.turum, I Cor. 15. vers. 3341, et quaecum que42 ibi disputat
de' sola et nuda resurrectiione, om nia ad solos tantum fideles referenda
esse ipsa didtat raitio.
Sed speciatlim ad o.biecta iista re sp a n d e o 43. S dendum est Dei iustitiam
nullam requiixere, ut om nino m aleficos puniat: aeque Deus est iustus,
si eos puniiat qui sii eosdem n o n p u n ia t44. Iustitia Del requini,t, ut nem inem innocentem .4 5 puinaat,. Licet au tem Deo aliquem m aleficum impunem dim ittere, qufia est sum m us iudex, et hac ratione Deus m axim e48
ostendit, se non esse obligatum ad p u n ie n d o s47 maleficos., sii eos saepe
n on puniat. N ec ©nim d e Deo ita statu en d u m est, ut d e alio quodam
iudice, quod plurim um m aiiestati eius detrah eret. Sed p ra etere a Deus
satis om nes maleflicos punfit, sd' eos mortii aeternae relinquat. Homini
autem pio nulla fiet iiniuria, .si Deus impiissimo.s etiam im punes .dimittat, quia nollet eos puniire48; n e c p u n ire d e b e t49, etliamsi quam m axim e
posset, im mo cu peret eos seryatos, nisi Dei voluntas obstaret. Differt
Deus sua iu d icia et n o n statim ea ex eq u itu r, guiia non vult hom ines
im pios perire; tandem au tem Deus puniiit im pios, quando de aiis, qui impiorum sunt simjiles, poenam sumit. T an tu m vero abest, ut iustum sit,
Deum de om nibus hom inibus p o e n a s30 sum ere, ideo'51 eiis reddere corp o ra immortaliLa, ut nihil m agis alieimim a iu stitia excogitari p o ssit52.
P uniat Deuis eorum hanc naturam , q u a e peccaviit, s i aliter eius iudicia
non ferant, potius quam u t 53 illis r e d d a t im m ortalem et aliam naturam ,
et in ea prim um eos p u n iat. Ad q u o d probe intelligendum notandum
40 Cfr. Luc. 20. 38.
41 In H e t S erroies: stric te I Cor. 15, 23.
42 quaecu,m que H: q u e c u n ą u e S.
43 'respondeo H: re sp o n d e b o S.
44 V erba a e q u e D eus esit dustus, si eos p u n ia t qui si eosdem non p u n iat. desu n t H.
45 in n o ce n tem H: immeTentem* S.
48 D eus maxdmus H; D eus m ax im e S.
47 ad p u n ien d o s H: a d p u n ie n d u m S.
48 eos puniire H: eos p e r ire S.
40 mec puniire d e b et H: n e c v e lle d e b et S.
50 p o e n a s H: p o e n a m S.
51 ildeo H: e t ideo S.
52 exco.gita.rd poslset H : e x c o g ita ii poisisiit S.
53 u t d e est S
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est, quod de illis, qui participes futuri sunt im m ortalitatis et v itae aeternae, a p e rte 54 dicitur eo.s prius ex m ortuis resurrecturos, de aliis
vero, scilicet impiis, nihil ta le unquam affirm atur, sed it>a de illis Scriptu ra loquitur, ut quidquid poenarum illis infligemdum est, in hac ipsorum m ateria et substantia p rim a 55 omne intelM gendum 56 esse significet.
De .impiis d icitu r57 illos pumitum irli, de pilis vero- illos prim um resu r
rectu ro s et po stea praem jo ailiquo afficiendos.
Sed hic quaesftio duplex oritur. Primo, quare d icantur esse iudicandi
impii idque in ad v e n tu 58 Chriistli? Resp. quia tunc prim um sen ten tia de
illis feretu r et om nibus dlnnotescet, quod non siint resurreoturi. lam idem
est statu s om nium m ortuorum , n u lia differentia; quando vero Christusv en iet et iudicium pronunciabit, ut pii a m orte resurgant, impii vero
ut iin m orte rem aneant, tunc apparebit demum eos iudicatos esse, quod
in iis m axim e apparebit, quos C hristus vivos offendet, quodque cum
illis fiet, id cum om nibus eorum siimlilibus factum esse putabitur, etiam si
m ulto ante diem suum obierint et m uiti eorum im punes evaiserint. Fit
enim de toto genere hum ano iudicium tanquam de uno corpore vel de
u n a aliqua ;civitate, de qua dici potest eam esse punitam , etim si multi
etos inoolae antea perierint. Siic cum Roma affljcta et p unita fuit a Gothis p ro p ter suas insignes nequitias, tam en poenam eam n o n senserunt
plurumi eorum, qui C hristianos crudelissim e persecuti fuerant. Hierosolimis iam moTtui1 om nes fueramt, qud Christum crucifixe!raint, et tam en
ideo p erieran t, quia C hristum crucifixerant. Tem pore D,iluvii anni
ad resipilscendum dati su n t centum et v ig in ti50, quabus labentibus proculdubioi pluiim i m ortui sunt, quibus dl lud periculum De
us se im m issurum mitnatus fuerat, et illis, qui tunc eraint Vivii, illud
nihilom inus fuit immissum; excidium Romae non sentient, qui iam m or
tui sunt, et tam en Romam secundum m auet exc:idtom; de C hananeis
perdendis iam pridem an tea Deus co n stitu era t60, at p o stea m ortuis illis,
quibus m inatus feurat, perdidit eorum sim iles successores, qui minus
fortasse pecearant, et tam en de Chanameis poenam eum sum pisse legitoir61; sic etiam iii, qui m inus peccarant, abducti fuerunt in B abilonem 62,
et ilLii, quibus m ulto ante ihinatus fuerat, evasere im punes. Ex quiibus
om nibus v idere est, q uare Deus dicatur omines iudicaturus. Nam prae54 a p e rte H: ap te S.
55 n a tu ra et subsfcantia p rim a H: m a te ria e t substan® a iprima S.
58 in te llig e n d u m H : im plendum S.
57 D e iimpiSs d ic ita r H: De 5-mpiiis P a ter diicit S
58 dn iadvertu H oo-rr. L. J.
59 Cfr. Gen 6, 3.
00 Cfr. Gen. 9, 22— 29.
81 Cfr. Deut. 7, los. 12.
62 Cfr. I V Reg. 24, 13— ld.
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terea, ut hoc etiam addatur, naitura rei non patitur, ut singuli puniantur,
alioqui non esset locus fideii, sed omnes m etu poenae resipdscerent.
Interim tam en Deus simul et semel declarat, ąuantopere peccata oderit,
ąuando eos punit, quos invenit, ąuiibus punitds possunt iudicia Dei dici
irrogata etiam iiis, qui dam non sunt. Nam p raeter haec soiendum est
iudicium Christi non pertimere ulla ratiione ad eos, qui ante ipsius adventum m ortui sunt, sed tantum ad vi;vos, scriptum est enim mortuos
resurrecturos iucoiruptois, I Cor. 15. vers. 42. Non opus iglitur erit
sententiam de illis ferre, qud i!am futuri sunt incorrupti, nam si v ere dudicium de illiis fierd deberet, necesse esset lilllos m ortales resurgere,
quemadmodum v ere iudicium feretur de iilliis, qui in sitatu suo n aturali
inveniantur a Chriisto, cum scilicet alid ex eo liiberabuntur, alii vero in
eo relilnquentur et aetenna morte afficientur. H aec de prim a quaestione.
A ltera est: Quomodo possint dici puniti estse ii, qui nihil sentiUnt?
Resp. Possunt, quia mors nihil obstał, quomi!nus puniantur. Hoc modo
de furę suspenso dieimus, eum punitum fuisse. M ors ipsa est poena,
■etiamsi nem o m ortuorum eam senfciat63, qui!aniumquam alb ea liberabitur,
a qua tam en liberari potudsset, si Deo obedivisset. Et haec responsa
sint ad primum obiectum de iustditia Dei1. .
Ad alterum respondetur: pluiim um falli et errare eo:s, qui putant
hom ines poenis adigi posse ad resipiscentiam ; credendum quidem est
posse hom ines iis plus a pecicatiis d e łe rre ri84, quam amore aeternae
vditae, si poenae essent praesentes et omnium oculiis obviae. Sed quia
utrum que abest et non sentitur, si quiis ad resipiscendum m anetur,63,
plus promissis, quam poenis m o n etu r66, immo solis prom issis; et si
quis amore vfi!tae aeternae non resdpiscit, de il-Lo nulla spes est illum
aliquando ad frugem aliquam rediturum 67.
Hoc etiam ita soluto loca iam su n t inspicienda sacrarum litterarum ,
quae sententiam istam communem probare videntur. I. igitur locus est
Joh. 5. 27, 28 ,29. Sed apparet ex verbis iblidem positis Christum metaphorice ibidem locutum fuisse, ait enim iam tum horam fuisse, qua
m ortui essent audituri vocem fillii Dei. M ortuos autem appellari homdnes
secundum caimem vivos, propter aliquam aliam caussam, mon est mirum. Luc. 9 ,vers. 60: Sine m ortui m ortuos sepeliant, Ephes. 2: Et cum
essemus m ortui peccatis, conviviificavit nos C hristo68. V ide etiam lo
cum similem elegantem Rom. 4. 17, ubi Deus dieitur is esse, qui mortuos
63 eum sen tiat S. et H. — co'rr. L. J.
64 icredenduim cpuildem e st posse hom ines plu s d eterri a p eccatis poenis S.
65 moneitur H. m ovetuv S.
66 m onetuir deest S.
07 redattourum H. rediiturum etc. S.
68 Cfr. Eph. 2„ 5.
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vivificait, propterea quia non tantum Iudaeos, sed etiam alias extraneos
ad Evangelium receperit. Vox FSlii Dei aliud nihil est ,quam Evangelium, et soli Johanni haec loąuendi forma usitata e st69. Hoc autem illum
significare, locus, qui fortasse solus est praeter hunc, aperte explicat
in hoc eodem Evaingeliio, cap. 7. 27. Audire eam non tantum est auribus
percipeire, sed auscultare vel abedire ilLi, ut seąuentia verba docent:
Et qui audierint, hoc est, ■obedierirat, hi v iv an t70. Hic enim videre est
requiri, ut ilnter ainmunciation em illam vioc;iis Riilii Dei et vitam, quae
illam comseguutura dioitur, intervaniat audiitus vocis illius, non ąuidem
talis, qui etiam me invito mihi accidere potest, sed spontaneus et voluntarius. ,,Vivemt'', hoc est, iindcipient vivere, asseąuuti cognitionem veritatis Evangelicae et spem vitae aeternae, et tandem vitam ipsam aeternam asseąuentur. M ortui dicuntur esse homiiines vivi duplici modo,
1. quia nullam d m n a e varitatis cognitionem habent, 2. quia morti pro
pterea aeternae addicti. Ne miremńni hoc, quia hoc mirum erat apud
Iudaeos et incredibile, fore ut extraraeae gentes Dei populus evadan.t,
adeo ut nec ipse Christi populus, nec ipsi denique Apostoli haec intellexerint, donec paulatfcim et passim id per Apostolum Paulum et Petrum etiam docerentur. ,,Quia venit h o ra "71, omiisit hic ,„et nunc est",
quia tunc nondum piane instabat tem pus praedicandi gentibus Evangelium. „Omnes, qui sunt in m onum entis", eodem modo dicuntur homines
in m onumentis esse, quo mortui' et multo verius, quia etiam si verum
sit omnes, qui sunt in monumentiis, esise etiam mortuos, non tamen vice
versa verum est omnes, qui sunt mortui, esse i!n monumentis. Hoc modo
dixit I Petr. 1. cap. 3. vers. 19. Christum praedicasse spiritiibus carcere
inclusis, vel ut eadem verba habeas, siic loąuitur de eductione populi
Israelitiai ex Babilone Propheta Ezech. 3. 5: „Educam vos de monum en
tis v estris"72. „A udient vocem eius", hiic aperte patet relationem esse
ad aliąuem, cuius antea fuerit mentio facta, dicitur enim omisso antecedente „eius"73, A ntea autem facta fuerat mentio vocis Filii Dei, ergo
etiam hic eiusdem mentio' fiat necesse est, et per consequens, quemadmodum supra, cum dicebatur mortuos audituros vocem Filii Dei, illud
de Evangelio accApiendum esse, sic etiam hoc in loco, ubi diditur om
nes, qui sunt in monumentis, audituros vocem eius, de eadem etiam re
69
Cfr. Joann. 5. 24: „„Amen, am en dico vo.biis,qui.a, qui verbum meum audit,
e t c red it ei, qu5 m isit me, h a b e t vit)aimi aetcm am , et im iludicdum non venit, sed
transSt a m orte in vd.t)am" (V u lg .).
79 Cfr. loann. 5, 25.
71 Cfr. Ioann. 5, 28.
72 Cfr. Ez. 37, 12: „Educam vos de se p u lch ris v e stris“.
73 Ioann. 5k 25 iin V trlgata: „A udient vocem Fiiiii Dei"; in vers;one Polonica:
„U słyszą glo s Syna B ożego", attam en G raece le g itu r: axoi!>aouc7ŁV T^ję rpuynę auTOu.
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intelMgendum est. ,,Qui bona fecerin t"74, sic omnino ex Graeco legendum e s t73, non autem „fecerunt", quasi hic de factis, quae auditionem
istam vo,cis Pilili Dei et egressionem e m onum entis lamtecesserumt, agatur.
Semper enim aorliston tempus significationem habet istorum verborum,
quibus comiunctum est, cum autem hic sint futura, futuri u t etiam signi
significationem indua.t ex viii griammaticae comsequitur. Sensus est igitur:
qui bona fecerint, scilicet postquam exierint e monumentis, non ante,
hoc est, postquam tiam ex parte Dei exeundi licentiam habueriiint.
,,Procedent", scilicet ex momimentiis, hoc est, ex ignorantia et conditione sua omnium deploratóssima liberabuntur. ,,In resurrectionem
vitae", hoc est, cedet illis hoc iln resarrrectiomem viitae, quod audierint
vocem Filii Dei et bona fecerint. ,,Qui vero m ala egarint", scilicet
egressi' e monumentis, ex parte Dai liberaiti illa ignorantia et miserrima
condoitione p er annumciatitomem ispei vitae aeternae et immortalitatis.
,,Procedant in resurrectionem mdiiom", hoc est, liberabuntur et illi
quidem quatenus liiberari poterumt, sad tam en quiia Evangelio non paruerunt, cedet hoc illis in extrem am pernilciem. Diciuntur autem hoc
loco hominas, qui audiltae Ewangelii voci n o n obediunit, prodire ex monumentiis eo modo, quo alibi dicuntur Deum cognovisse, qui tamen
Deum nec colebant Rom. 1. vers. 207a, quoniiam postquam Deum cognovissemt, no n glorificaverunt etc. Est enim hic sermo mon de i!is quidem,
qui Evamgelium omnilno raiiaiumt, sed itantum d eiis, qui non vere credunt.
Secundus locus est Actor. 24, 15: Credo omnibus, quae sunt in lege et
Prophetlis scripta, spem habens in Deum, quam et hi dpsi exspectant
resurrectionem futuram esse m ortuorum , et iiustorum et iniustorum.
Resp, Primum,, ex hoc loco nihil aliud sequitur, quam iniustos a mortuis
esse resuscitandos, non autem illos in aeternum esse victuros aut torquendo:s. Deinde vero, ne hoc etiam inde sequitur. Nam dicit Apostolus
se spem habere, quod taliis resurrectio sit futura, quis v e m non videt
non posse de ullo fidelium dioi, illum spem habere resurrectiomis impaorum. 2. Itaque cum Apostolus alt se spem habere futuram resurrec
tionem etiam iniustorum, per iniustos eos intelMgit, qui antequam Chris
tum eognovissent, mali et im probi fueramt, quemjadmodum per iustos
eos, qui munquam amtea quicquam m ali consulto aut deliiberata volumtate
fecerant. Ita autem locutus est Apostolus potissim um propter se, quia
plerum que se peccatorem esse confessus fuerat. A rticulus autem in
Graeco omissus docet, illud non pertinere tantum ad quosdam homines,
qui sint iusti, sed etiam ad quosdam, qui siint ómiusti, eo autem modo
74 Cfr. Ioann. 5, 29.
75

£ X 7 ro p eu co v T ai, o t T a

73

Cfr. Rom. 1, 21 sqq.
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et figura, qua Apostolus se aliiosąue sui similes (iniustos nominat, licet
iam iusffi essent; alibi de se iam piane converso ai't, se non fuisse, sed
esse peccatorem primum, I Tim. I. 15. Bodem modo vult Iohaones de se
confiteri Christianos, non quod peccatum habueiiint, sed quod peccałum
habeant, 1 Joh. 1. 8. Sic etiam diditur Rom. 4., quod Deus sit, quil impium
iustlifiicat77; sic dieitur meretriices et publiioanoB ingressuros in regnun
Dei, Matth. 21. 31; sic dieitur ad nuptias hoc est, ad vitam aetem am
vocatos esse malos et bonos, Matth. 22. 151S\ sic ille, qui prodigus fiffius
fuerat, talis dieitur, etiam si conversus postea fueriit, Luc. J579; sic Rahab
m eretix appellatur, quae tam en postea re cen se tu rin te r m ulieres fideles,
Heb. 11. 31. Sic deiinde plurim a alia nomilnainłur nomirne eius rei, quae
antea in lilliis iinerat, etiam si am pltus iin eis non iinsit. Tertius locus est
II Cor. 5 .10: Nos om nes oportet majnifestari coram tribunali Christi.
Resp., V erba illa ,,<nos omnes" non signifiioare omnes hom ines universaliter loquendo, sed tantum Christianos, et ex his eos, qui tunc vivi erunt,
quando Christus m undum iudicaibit; hic enim mos est loquend;i Sacris
Scriptoribus usitatus, ut sub sua et eorum, qui suo sunt tempore, p er
sona illos, qui in Christi adventu suii sim iles futuri sint, denotent. Exemp.lum huius rei apertisslimum est I Thess. 4. 15: N os viventes, qui reliqui
erimus iin adventu Domini, non praeven(iemus eos, qui obdormiierunt80.
Ubi nemo est, qui non intelligat, per v erb a illa „nos viventes" Paulum
nec se, nec sui tem poris Christianos, sed eos liintelligere, qui in Chrjisti
adventu sui et aliorum fidelium, qui aintea vlixeraint, similes futuri sint,
et quemadmodum hoc loco. apparet addendum esse ad verba „nos viventes", qui Sjcilicet itumc erimus, sic etiam isto lin lo c o II Cor. 5. eadem
v erba subaudiienda sunt. „Nos om nes manifestabiimur coram tribunali
Christi", scilicet qui, tumie erimus, quamdo Iesus veniet. Notamdum autem
hic, quod paulo. ante dictum fuit iudicium Christli nulla ratiome pertinere
ad mortuos, ;sed tantum ad vivos. M ortui, qui excitafouniur, non apparebunt coram tribunali Christi, quia resurgent incorrupti, qui autem iam
incorruptus est, eum iudicari non est opus. A ngeli congregabunt om
nes, qui sunt in mundo, ut a Chriisto iudicentur81. Praeterea C hristi iudi
cium non ad om nes homines universaliter vel absolute pertinet, sed
tantum ad eos, quii aliquam doctrilnae illius cognitionem habuerunt et
quiibus exprobrari iillud poterit: Esurivi, et non cibastis me e tc 82. Haec
77 Cfr.
78 Cfr.
79 Cfr.
80 Cfr.
vivifmus,
m ienm t".
81 Cfr.
82 Cfr.

Rom. 4,5.
M atth. 22, 10.
Luc. 15, U sqq.
I Thess. 4. 15. „Hoc enim w b fe dioianus in vei)bo DomSaii, quia nos, qm
quiii iresidm snimus d niadventum Domini, non ptraeveniemuis eos, qud doxM atth. 24, 31; A poc. 1, 7; I Cor. 15, 52.
M atth. 25, 43: „EsuTivi enim , e t no.n d e d is tis anihi imanduoaire: 'S&tivi, e t

n on dedistils mŁhii p o to m " .
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enim fu tu ra sunt extrem i iudiicii verba, et idcirco statui debet, veritatis
divinae cognjitionem om nibus antę C hristi adventum notam futuram,
ut scilicet omnes iure liludiicari a C hristo possint. Si alicubi aperte legeretur impios primum resuscitandos et deinde puniendos, m ultum valeret, sed quia prius illud nusąuam aperte legitur, apparet, hoc alterum de punitione illorum de iiis tantum iimpiiis intelligendum esse, qui
eran t similes illorum, d e quibus Scriptura loqui'tur eisque poenas minatur.
O uartus locus Marc. 9. 44, 46, 48:S3 ,,Vermis non m orietur et ignis
non extin g u etu r“. Resp. Hi® verbis nihil aliud significatur, quam aliqua
eaque gravissim a poena. Sed hinc non apparet, eam imptiis etiam, qui
ante C hristi adventum m ortui1sunt, irrogandam esse, nec etiam apparet
hinc, poenam illam perpetuo duraturam . Nam locus Esaiae, unde haec
verba desum pta sunit84, apertissim e declarart, ubi P rop het a loquitur de
iudicio Dei in homines impios exercendo in hoc etiam mundo, additur
enim ib i: Et erunt opprobrio om nibus hominibus. Quod vero ibi dicitur
„vermis eorum non m orietur", id dicitur figurate et respectu cadaverum ,
ąuorum apud Esaiam fit m entio; quem adm odum verm is cadaver rodit
et rodendo n o n cessat, donec duret oadaver, sic etiam impii affligentur
et donec durabunt, non cessaibit tarm entum . Sed hinc non seąuitur eos
in aeternum affligendos, quia ipsi iin aeternum non durabunt. Eodem
etiam modo dicitur ignem non extinctum iri, quia scilicet, quam diu m a
teria, quam uriit, durat, non cessabit nec ulla re extinguiŁ potęrit, sed
guemadmodum deficientAbus paleis ignis, qui' alioquiin nulla re alia extśngui p o te ra t85 sponte sua extinguitur, ita etiam deficientibus hom ini
bus ignis, qui alioquin nulla ratione extingui poterat, sponte sua extinguetur.
O uintus locus Matth. 10. 15: Terrae Sodomorum tolerabilius erit in
die iudlicii, quam tibi et 12. vers. 41: N in m ta e resurgent in iudicio
e tc 88., regina A ustri excitabitur in iudicio cum generatione ista e tc 87.
Quod ad prim um locum attinet, non seąu itu r ex eo, quod in
aeternum cruciandi, sed tantum , quod sint puniendi. „In die iudicii" non
significat hoc loco ultim um illud iudiicium, tunc scilicet tolerabiliores
83 In Evangelio secundum M arcum legitur: „V erm is eoTum uon m oritur et ignis
eorum mon e tftinguitar" (Marc. 9, 43, 45, 47).
84 Cli. Es. 66, 24: ,,Et egredientur, et v id eb u n t cadavera virorum qu5a p ra ev ica ri
sunt in me: verm5s eorum non m o r i e t u r , ignis eorum nom e xtin g u etu r et eru n t
ad saltitatem vłsionis' orainii cairmi".
85 p o te rit H — c m i. L. J.
86 Cfr. M atth. 10, 15: „Tolerabdldus e rit te rra e Sodom orum e t G om orrhaeorum in
die iudicii, quam 'illi d v ita ti" . Cfr. Mach. 12, 41: ,,Viri Niniviitae su rg e n t in judicio cum gen eratio n e ista et c ondem nabunt eam...".
87 Cfr. M atth. 12, 42: Regina A ustri sunget in iudicio
cum g eneratione ista et
condem nabit eam ..." A usti H — corr. L. J.
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fore poenas Sodomorum, quam infidelium C apharnaitarum 88, sed illud
de tem pore illo, ąuando Deus poenas sumpsit de populo Israelitico, quas
Christus coinfert cum illis poenis, et iudicio, quod iam antea experti
eranit Sodomitae. QuomodO' enim a futuno Christus argumenitari poterat,
nasi incognitum per incognitum proibando. 2. Sensus autem est tunc
temporis, quando Deus poenas dtnfliget populo Israelitico, et ita cum
iudicabit, apparebit poenam et iuddicium, quod aliquando Sodomitae
sunt perpessi, multo fuisse tolerabilius, quam illud, quod Iudaicus populus perpessurus est. Talis enim Christo ipso alibi teste tunc afflictio fuit, qualis nec antea ab initio m undi fuerat, nec postea futura erat.
Agi autem de p raeterito Sodomorum iiudicio, praeter hanc iam allatam
rationem, ipsa etiam Christi verba docent, cum ait: „m ansissent usque
in hanc d iem "89, ergo iam tunc non er ant, quia sailicet dam iudicati
erant; quod sd iam perierunt Sodomitae et proinde non sunt, quomodo
iudicandi sunt? Figurate ista omnia intelldgenda sunt. De Tyro et Sydone alfa est ratio,, quia iam tunc antea stabant Tyrus et Sydon, nec tum
erant iu d icatae90, quia vero erant w cinae Iudaeorum, Christus ita loquitur: Inioolae Tyri et Sydonis, quos vos habeitis pno hom inibus impiissimis, miitius a Deo punientair quam vos Iudaei, quia scilicet ea non
audierunt, quae vos.
Quod ad posteriorem locum attinet, et ille totus est figuratus, non
enim ideo dicuntur Niniwitae resurrecturi iin iudicio et condem naturi
ludaeos, quod sint a m ortuis exciltandi, sed p e r quandam proisopopoeam
innuitur, Niinii'Ven suo exemplo docere quotidiie ludaeos iuste perituros,
qui tantam gratiam spreverinit siibil a Deo oblatam. Qua ratiome etiam
dicitur apud Ezechiel, quod Ierusalem iustificabat Samardam91, hoc est,
efficdebat, u t posset ddci iusta respectu illorum, sic etiiam N inivitae
effioiebant et iam effi-ciunt docentque, ludaeos fuiisse punitos. Si vero
proprie acciipiandum esset, quod hic de Niniviitis diciiltur, sequeretur
omnes, qui non sunt piane mali, alios iudicaturos; quomodo vero in
die ultimi Iudicii Nin,ivitae iudicabunt alios, qui et ipsi, si resuscitarentur, essent iudicandi, quia fuerint idololatrae. Nam etsi resipuerant ad praeddcatiomem lonae92, tam en ab idololatria non destiterunt et gentes erant praeputiatae; tolerabilius esset, si certum esset
eos fuisse vere probos, nam de his dicitur, I Cor. 6. 2, quod mundum
sint iudicaturi. Et ad hunc modum omnes fere theologi hunc locum
expldcant.
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CapemaiłaiiTum H — corr. L. J.
Cfr. M atth. 11, 23.
Cfr. M atth. 11, 21 sqq.
Cfr. Hz. 16, 51
Cfr. łon. 3, 5.
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Sextus locus Apoc. 1. 6: „Omnis oculus eum v!idehi.t et ii, qui eum
com punxerunt''93. Resp. Omnis scilicet oculus eorum, qui tunc v'i‘v i
futuri sunt, quia non speciale ultimum illud iudicium, qualia antea fuerunt plurima, sed generale futurum est; qui eum com punxerunt, hoc
est, qu!i membra et fideles eiiis persecuti sunt; Sic Chriistus dicit Paulo
Ecclesiam persequeriti: Quid me persequeris?9'4 sic Gal. 3. vers. 1. dicitur inter eos seu in illis Christum fuisse crucif.ixum, quia multi pro
Christo plurim a passi fueramt, ut mox seąueinitia v erb a declararat vers.
3. et 4. Sic iin plateis Aegypti et Sodomae dioitur Chriistus esse crucifixus, Apoc. 11. 8. Infernus est status m ortuorum , in quo omnes m ortui
sunt, pii et impiii, et de hoc liberaibuntur omnes fiideles. Christus enim
habet claves infem i ajc morti's, supr, cap. 1. 1895. Non agitur autem dbi
de generali om nium piorum resurrectione, ut vers. 7. docet. In iis, qui
partem habere velimt in ista resurrectione, duo requiruntur: 1. ut sint
securi percussi propter Christum, 2. ut bestiam non adoraveribt, hoc
est, adorare noluecrint90. Sed non ormnes pii securi percutiumtur, nec
omnes bestiam non adorandi occasionem habuerunt.
H actenus de statu m ortuorum ante diem ultimum. Caute autem de
hac re agendum est, quem adm odum 97 etiam ipse Christus et Apostoli
sese ad captum populii aęcomm odarunt, ut parabola de div;ite et Lazaro
do cet98. Non erat tunc tem pus conturbandi Iudaeos, ut etiam nunc non
est tempus, quamviis etiam alnterdum C hristus ita locutus sit, ut satis
aperitum sit. eum solos fidenrtes resusciitaturum, Ioh. 699, eit Paulus apertissime pronunciavit se laiborare, ut ali'quo modo p ervenire possit ad
resurrectionem 100. Sic etiam possunt interdum quaedam dici, quae
hanc rem homiinibus 'indicent, donec tandem matures,cat aetas et ho
m ines hisce loquendi modiis assuescant.
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Cfr. A poc. 1, 7.
Cfr. A cl. 9, 4.
Cfr. A p o c 1, W.
volueiim t H — corr. L. J. Cfr. A poc. 13, 14. 20,
quema.droodum H: quin S.
Cfr. Luc. 16. 19— 31.
Cfr. Ioann. 6, 39, 40, 54
Cfr. Philip. 3, 10— 11.

2 w yciągów Dawida Cuicelieusa przepisanych
z oryginalnego rękopisu Leliusza Socyna
O ZMARTW YCHW STANIU — TEGOŻ AUTORA

Jeżeli m yślę o ciałach złożonych do ziemi, w którą już wiele z nich
się obróciło, a którym i żywią się i odnaw iają nasze ciała, jeśli się z a 
stanaw iam nad tym i, co jedzą ciała ludzkie, które bezustannie przei
staczają się w inne ciała, n ie pojm uję, z jakiego wreszcie powodu
i w jak i sposób stać się to może, żeby w jednym momencie i w m gnie
niu oka została razem w całości przyw rócona każdem u jego pierw otna
m ateria, która przez długą kolejność ulegała licznym przeobrażeniom,
choćbyśmy naweit przypuścili, że to rozumieć należy w odniesieniu do
głównych części człowieka, jako że potrafię podać przyczyny, dla
których by m ogły zupełnie uniknąć ow ej bezustannej przemiany.
A le dlaczego tak w ielka zajdzie konieczność, żeby część jedna ra 
czej niż druga, i to ta sama, w całości zm artw ychw stała, niechże mi
podadzą chociaż jedną boską rację lub w skażą należytą przyczynę, k tó 
ra by wyznaczała tylko pew ne członki człowieka, nie zaś wszystkie
zarazem i n a równi, oraz ich wym agała. Bardzo Wielu zatem ożyje
również ludzi poczw arnych i w ytrzebionych, i kalekich i niechybnie
wypożyczą sobie skądinąd nosy, oczy, barki., nogi,, części rodne, k tó 
rych od narodzenia, nie m ieli w tym pierw szym życiu. Jednakże jeśli
te części wziąć mogą um arli ze wspólnej wszystkim m aterii, czemuż nie
mogą wziąć reszty itanych? A jeśli te obce części niczego nie zakłócają,
dlaczego krzyczym y, że cała spraw iedliw ość Boga zostanie zburzona,
jeśli nie będą nam przyw rócone doskonałe ciała z pierw otnej materii?
Jak gdyby stanąć one m iały na sądzie i zapłatę otrzymać, te same co
do liczby oraz substancji, któreśm y dawniej oddali na służbę Bogu lub
szatanowi; i n ie w ystarcza po dokonaniu tego śm iertelnego żyw ota
w ejść do naszego m ieszkania niebieskiego1, gdzie każdy odniesie n a 
grodę za to, co czynił tutaj na ziemi. N astępnie, ,czy wym agana jest
tak a materia,, k tó ra była ongiś w form ie ciała mającego zm artw ych
wstać i była w .pierwotnym jego ukształtowaniu, czy też taka, która
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przez cały bieg poprzedniego żyicia istniała? Jeżeli ta w łaśnie ogólna, za
prawdę, w ielka to będzie w tedy bryła i bardzo koszm arny wygląd czło
wieka. Jeżeli zaś ow a jedynie, która była na jego początku lub końcu,
ciała zostaną przyw rócone w postaci nad er znikomej, niedoskonałej,
jak również postrzępionej. Jeśli te znowu przez przyrost zaczną się
mnożyć i zwiększać, już nie rozpozna się więcej tej sam ej m aterii, za
pomocą której przez całe życie służyło się Bogu lub szatanowi, i nie
te same zostaną z powrotem złożone członki, którym i jako narzędziam i
posługiwaliśm y się w spełnianiu zbrodni allbo uczynków spraw iedli
wości.
Co się tyczy natom iast C hrystusa, rzecz m a się całkiem inaczej, on
bowiem w skrzeszony z m artw ych bez jakiegokolw iek skażenia, na po
tw ierdzenie sw ojej nauki przyniósł swe ręce przebite gwoździami, oka
zał przeszyty bok, objawił się ubrany jako ogrodnik, jako wędrowiec,
pożyw ał naw et, bo w rzeczy samej nie otrzym ał był jeszcze owego
ciała przeobrażonego oraz niezm iernie jaśniejącego chw ałą niebieską.
M y zaś twierdzim y, że nasze ciała w owym zm artw ychw staniu prze
obrażą się n a wzór w edług jego postaci, nie zaś w edług owej, którą
miał on na ziiemi. Owe blizny stały się po zm artw ychw staniu oznakami
pokonanej śmierci i mocy boskiej. I dlatego, kiedy z trudnością da
w ali w iarę uczniowie jego, że o n zm artw ychw stał, okazał im ow e bliz
ny, jako rękojm ię n a potw ierdzenie w iary w zm artw ychw stanie (zob.
kom. do Mateusza 26, 29). Stan C hrystusa po zm artw ychw staniu, a przed
wniebowstąpieniem , był pośredni pom iędzy biegiem życia śm iertelnego
a życiem niebieskim . I n ie stoi na przeszkodzie, że był on również w i
dziany, gdy już, uniesiony do nieba, stanął po praw icy Boga. Może
bowiem ów król najpotężniejszy wszelkim sposobem dać się oglądać
swoilm śm iertelnym , albowiem nie czytam y nigdzie o tym, jakie on
teraz ma ciało oraz jakiego kształtu, i nie sądzimy, że pozostały w raz
z n!im jeszcze jakieś ślady po rzeczach, które całkiem obce były n a 
szym, albo odzienie lub inne przedm ioty, chociaż na górze szaty jego
stały się ta k jasne jak św iatło (Mateusz 17. Łukasz 9. Porównaj Ko
mentarz Cyryla do Jana 6, 20). Ponadto, jeżeli nasza praw dziw a i w ie
k u ista szczęśliwość nie będziile polegać n a tej samej formie ciała, je 
żeli nie będzie ona zależeć od ty c h zmysłów, jeżeli już nie będzie żad
nej potrzeby pokarm ów ani małżeństwa], jakiż pożytek, n a Boga, przy 
niesie, jakąż przyjem ność nam sprawił to, że wreszcie odzyskam y
te w szystkie członki, które służą jedynie płodzeniu i odżyw ianiu się?
Na co się zdadzą silne golenie oraz stopy, jeżeli nie trzeba będzie
tu i tam) biegać?
Krótko mówiąc, po co przyjm ow ać te same, w żadnej części nie
pom niejszone ciała, kiedy ja, choćby się to naw et stać mogło, ra d
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bym się dowiedzieć, do czego by to było przydatne i jak i by z
w yniknął d la mas pożytek, tym bardziej że, jak to tak w ielu us±
się stara i siebie d 'innych naljmocniej przekonać, dana im będ.
owa światłość i doskonałość dusz niasizych, k tóra po naszym zgonie
naitychmiasit ulatuje d króluje na wieki. W rzeczywistości jaśnieć
będą jedyne sprawiedliwi.
W szelako jeśli podobni będziem y Aniołom i Bogu, jakież więc w te
dy (Mateusz 13— 22, Jan 3, Dzieje 6) byłyby nasze ciała? Albowiem j a 
kież oblicze było u Stefana, kiedy widziano jego oblicze jakoby ducha?
J a k gdyby nie inne było u aniołów. Lecz i ten w yraz oblicza zniknął
na końcu, d1 dla tej przyczyny nie był szczęśliwszy, podobnie ja k i M oj
żesz z tego powodu, że skóra jego oblicza prom ieniała, chociaż on sam
o tym nie wiedział.

[Faust Socyn]

O STANIE UMARŁYCH A t DO DNIA OSTATECZNEGO

Umarli rozpadli się w nicość, w proch rozsypało się ciało, duch
(spiritus) w rócił do tego, który go wydał, to znaczy do Boga, dusza
(anima) nie doznaje żadnej rozkoszy ma bólu; ta k Więc, ponieważ zani
kła ich fo rm a— życie, nie ma w ogóle żadnych dusz zm arłych (manes).
Jeśli się weźmite duszę człowieka (anima) w znaczeniu ducha (spiritus),
ż y je ona po śmierci, nie sam a przez się wprawdzie, lecz w Bogu, i nie
jest ani osobą, anii w osobie, która pojm uje, a jednak w sw oisty spo
sób istnieje, ponieważ pow raca do Boga. Gdyby bowiem prawdziwie
żyła po śm ierci człowieka, człowiek- nie poniósłby żadnej kary, ale
zażyw ałby przyjem ności.
A le człowiek u k arany został śm iercią wieczną (Księga rodzaju 3).
W yrokow i tem u podlegają z n atu ry w szyscy ludzie, i tym sposobem
nie może, ściśle mówiąc, dusza (anima) czy duch (spiritus) człowieka
istnieć po śmierci. Duszy (anima) nie bierze się nigdy w znaczeniu sub
stancji, k tó ra by życie spraw iała, lecz jest o n a jakością, to znaczy sa
mą formą, zdolnością i sałą życia, duch (spiritus) natom iast jest spraw cą
życia i owej jakości w człowieku, i z m ego pochodzi owa siła żywotna,
która zależnie od sw ej różnorodności, przybiera również
rozmaite
nazwy.
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Po tych uwagach w stępnych rozważyć należy, czy prawdziwe jest
powszechne j nagm innie w św iecie chrześcijańskim pow zięte m niem a
nie,- że wszyscy ludzie, od Adama aż do skończenia świata, pow staną
z m artwych. M niem anie to odrzuca się jednak, ponieważ poizoistaje ono
w -niezgodzie z zasadami religii chrześcijańskiej, które powyżej u sta
liliśmy. Jeżeli bowiem człowiek jest z n atu ry śm iertelny, a w skutek
grzechów pierwszego człowieka, jak rów nież w łasnych — podległy
śmierci, w jaki sposób może zm artw ychw stać? Jeżeli za karę wszyscy
ludzie muszą umrzeć n a wieki, jakże w takim razie stać się -to może,
by zm artwychwstali? Kto bowliem pow staje z m artwych, -ten nie
um iera na wieki, zwłaszcza gdyby m iał żyć wiecznie, chociaż poddany
mękom, jak pois-policie się wierzy. N ie można-, zaiste, innej dać odpo
wiedzi niż ita., że koniecznością jest, by -ten, który pow staje z m art
wych, doznał szczególnej względem siebie łaski Boga.
Łaska zaś Boga rozciąga się tylko na wierzących. W szak życie ma
zawsze w Piśmie znaczenie dodatnie i bierze -się je w zna
czeniu tej rzeczy, która w ypływ a z łaskaw ości. Niew ierni jednak nie
staną się uczestnikami- boskiej łaskaw ości (chociaż nie można niczego
bardziej niedorzecznego powiedzieć niż to, że Bóg obdarza- kogoś n a j
większym dobrodziejstwem — jakim byłoby wskrzeszenie bezboż
nych — w tym celu, by miu natychm iast wym ierzyć najcięższą karę).
Racja ta jest tak silna, że niektórzy, m ający odmienne zdanie, nie w a
h ają -się twierdzić, iż Bóg dla całego rodzaju ludzkiego to zrządził, by
w szyscy jak przez A dam a um ierają, tak przez C hrystusa budzili się do
życia, ponieważ, oczywiście, ta k jeden ja k ii' drugi był człowiekiem, a lu
dzie przejm ują -tę n aturę podobnie jak ciasto od zakwasu, to znaczy
od Adama i od Chrystusa,- w ierzą bowiem, że Chrystus przyw rócił nas
do tego stanu, k tó ry utracił był Adam. Ale to wszystko jest fałszem,
ponieważ 1) Adam był z n atu ry śm iertelny, 2) Chrystus przyniósł życie
nie dla całego rodzaju ludzkiego, lecz tylko dla swoich wiernych. Dla
tego to Paweł powiada: Pierw ociny tych, którzy po-snęli, Chrystus, po
tem ci, którzy są Chrystusowi, 'i uwierzyli w przyjście jego, wreszcie
koniec (I Kor. 15, 23). Również u Jana (6, w. 39, 40, 54) przyrzeka
C hrystus, że w skrzesi swych wiernych, coi to samo oznacza, jak gdyby
przyobiecał swym wiernym, że da im żyw ot wieczny. Zarzut. Lecz po
w iadają, że w Liście do Koryntian (I. 15, 22) -czytamy: ,,A jako w A da
mie w szyscy um ierają, tak też w C hrystusie wszyscy ożyw ieni będą"
gdzie wyraz powszechności jak w pierwszym , tak i w drugim członie,
należy rozumieć w Oidniesieniu do całego rodzaju ludzkiego. To samo
zaw iera List do Rzymian (5, 16). A by zaś dowieść, w jakim celu m ają
zm artw ychwstać, dołączają w yjątek z Jana (5, 29), a mianowicie, że
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jedni pow staną do- życia, drudzy na sąd, Wszelako- te w szystkie dowo
dy tracą zupełnie sw ą wartość, gdy s:ię podważy ow ą podstaw ę, że Adam
został stworzony nieśm iertelnym . N astępnie racja ta, że w szyscy lu
dzie winni zm artwychwstać, ponieważ właśnie Jezus był człowiekiem,
nic nie jesit w arta. Albowiem jaiko- -człowiek, nie więceij m a z nami
w spólnego niżeli ktokolw iek z ludzi, owszem, mniej, ponieważ, oczy
wiście, znakom itszy jest od nas, zrodzony z dziewicy, i w olny od
grzechu. Skoro zatem fakt, że Jezus jest człowiekiem nie w yw iera na
m nie żadnego skutku, niedorzeczne jest tw ierdzenie, iż Jezus przez
swe narodzenie uczynił mnie nieśm iertelnym . Co się zaś tyczy jego
posłuszeństw a, nie czytam y nigdzie, że ono skutecznie m a dopomóc
całemu rodzajow i ludzkiemi.
M iejsce w Liście do Koryntian (I, 15), jak to w yraźnie widać z kon
tekstu, m ówi w yłącznie o ożyw ieniu pobożnych (w. 23), następnie zaś
kiedy w yjaśnia, jak będą w yglądały iciała po śmierci, twierdzi, że z niechw alebnych stan ą się chw alebne, ze zw ierzęcych duchow e i będą du
chami ożyw iającym i1,to' n aw et .ci właśmitei, którzy w ierzą w zm artw ych
w stanie powszechne, przyznajją, że słow a ite należy rozumieć w odniesie
niu jedynie do pobożnych. O nich zaś pisze Paweł, że w szyscy oni m ają
być ożywieni. Zresztą naw et początek rozdziału w skazuje, że Paweł przez
zm artw ychw stanie rozumie szczęśliwość w iernych Ja k ą im przyniósł
Jezus. W ten sposób owo zdanie ,,I wszyscy zostaną ożyw ieni" — ozna
cza, że w szyscy osiągną żyw ot wtoczny. Ponadto konieczne jest, żeby
ci wszyscy, których ożywi Chrystus, tak należeli do niego, jak ci, któ
rzy um ierają w Adamie, do niego należą, w przeciw nym razie porów na
nie byłoby najzupełniej niestosowne. Do C hrystusa zaś ci tylko należą,
którzy teraz są odrodzeni, oni w ięc tylko zostaną ożywieni.
M iejsce w Liście do Rzymian (5, 18) stanie się oczywistsze dzięki
temu, że mówi tam Paweł o życiu i śmierci wiecznej, ponieważ rozw a
ża tam grzech i posłuszeństwo oraz przyczynę obydwu, czego nie czy
ni w Liście do Koryntian (I .15), lecz w miejscu tym rozpatruje czło
w ieka najpierw w edług jego- natury, następnie, o ile jest on w C hrystu
sie. Zobacz dla zrozum ienia to m iejsce od w iersza 12. W iersz 17 w y
jaśnia, że zm artw ychw staną wszyscy ludzie, którzy otrzym ają łaskę
i uspraw iedliw ienie. I co wiersz 18 w yraża przez „wszyscy", przedtem
i potem w ypow iada się przez ,,liczni", i to z rodzajnikiem.
To zaś mianowicie, że kiledy jest mowa o Adamie, zacieśnia się ją
do Adama, przypadkiem się dzieje, ponieważ w przesłance większej
o charakterze powszechnym, zaw iera się przesłanka mniejsza: Jeżeli
wszyscy, a zatem i liczni'. Chciał jednak Apostoł ze względów wytworności licznych przeciw staw ić licznym a mianowicie chrześcijan — n ie
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chrześcijanom. Słowa ,,liczni" -nie należy rozumieć w sensie ogólnym,
lecz tylko w odniesieniu do tych, którzy w śm ierci trw ać będą. Przy
czyną zaś tego był grzech Adama, w przeciw nym razie stać by się
mogło, że ludzie by nie umierali!.
Przykre to, jednak, że uspraw iedliw ienie życia nazyw a się oży
wieniem ku potępieniu i mękom, chociaż w tym samym maejs,cu uspra
wiedliw ienie przeciw staw ia -się potępieniu. Postanow ieniem Boga do
tyczy ono wszystkich, skutecznie — tych którzy do Chrystusa należą:
a zatem ani z n atury faktu, że Jezus stal się człowiekiem, ani z mocy
tego wszystkiego, ;oo Jezus uczynił, ani z żadnej innej rzeczy, którą
Bóg ustanow ił dla rodzaju ludzkiego, nie w ynika, że zm artw ychw staną
wszyscy, poniew aż je st to najszczególniejszym dobrodziejstwem Boga.
Na słow a Jana (r. 3) odpowiem później, gdy inne mieijsoa zostaną roz
patrzone krytycznie.
W szelako w ydaje się, iż przeciw ko zajętem u stanow isku prócz słów
pow yższych można dalsze staw iać zarzuty. N ajpierw , że sprawiedliwość
Boga wym aga, by wszyscy, iktórzykolwiek źle postępow ali, ponieśli
karę. Raicja zaś jest następująca: jeśli- m ianowicie bezbożni nie zm art
w ychw staną, Wielu pozostanie nie ukaranych, następnie będzie to dla
ludzi okazją do- trw ania w grzechach, kiedy usłyszą, że po śmierci żad
ne ni-e czekają ich m ęki ii w skutek (tego z w iększą jeszcze zawziętością
będę ciemiężyć naród chrześcijański. W reszcie, że istnieje bardzo wiele
ustępów w Piśmie, iktóre o tw arcie potw ierdzają to, czemu tu się za
przecza.
Lecz n a to w szystko tak odpowiemy: najpierw ogólnie. Podobnie
jak komuś m oże w ydaw ać się niedorzecznym , jeśli nie wszyscy niespra
wiedliw i poni-osą karę, tak również za rzecz jeszcze bardziej niedo
rzeczną uważać należy, gdyby bezbożnym m iała być dana nieśm iertel
ność, k tó ra jest nader szczególnym darem Boga i dobrodziejstwem.
N astępnie, w ydaje się, że byłoby to połączone z najw iększą niespra
w iedliwością Jeślib y Bóg człowieka, którego stw orzył z natury śm ier
telnym , czynił nieśm iertelnym po to, aby się męczył na wieki. Stąd
również zrodziło się trzecie zapatryw-anie, a mianowicie, że zm artw ych
w staną bezbożni, by ujrzeć chwałę Boga i potem zginąć n a wieki-, nie
zaś, żeby w iecznie znosić m ęczarnie. Z apatryw anie to, chociaż w ydaje
się sprzeczne z Pismem, jednakże jest bardziej praw dopodobne aniżeli
to pierw sze, poniew aż owe m iejsca, które twierdzą, że życie jest w łaś
ciwym stanem w iernych, nie pozostają w sprzeczności z tym zapatry
waniem, i jeśli się -go nie przyjm ie, trudniejsza w ydaje się odpowiedź
na pew ne m iejsca, k tóre (twierdzą, że wszyscy, również -bezbożni,
muszą stanąć przed sądem.
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Zdanie 'to jed n ak sprzeciwia się w rzeczywistości Pismu. N ajpierw
dlatego, że ożyć po to, aby natychm iast ponownie umrzeć, nie znaczy
to żyć prawdziwie; nie można też powiedzieć, że prawdziwie zm art
w ychw stają ci, którzy natychm iast m ają ponownie umrzeć. Poza tym
m iejsce w Liście do Filipian (3, 21) najoczywiścdej wskazuje, że samo
zm artw ychw stanie jest darem szczególnym Boga. Zdarzyć się bowiem mo
że — jeśli mam w ysunąć jakiś zarzut — iż do zm artw ychw stania um ar
łych, ja k stąd można wnioskować, nie dojdzie.
Dodajmy do tego, że term inem „życie" oznacza się po prostu stan
zbawionych, term inem „śm ierci" — potępibnych. N a (to -samo w skazuje
również sam Chrystus, gdy mówi (Łukasz 20), że Bóg niie jest Bogiem
um arłych, i z (tego, że Bóg zapowiedział, iż będzie Bogiem Abrahama,
Izaaka i Jakuba, dowodził, że oni zm artw ychw staną. Słowa te nie od
noszą się do bezbożnych, ponieważ Bóg nigdy nie nazyw a się ach Bo
giem, g o jednak na podstaw ie tego rozumowania byłoby konieczne,
gdyby bezbożni w jakiś sposób mieli się stać uczestnikam i samego
zm artw ychw stania. P aw eł św iadczy (/ Kor. 15, 23), że Chrystus tylko
swych w iernych przyw róci do życia. To zaś wszystko, czegokolwiek
tam naucza o samym .i prostym zm artw ychw staniu, należy odnieść j e 
dynie do w iernych, ja k sam rozum dyktuje.
Lecz szczegółowo odpow iem n a owe zarzuty. N ależy wiedzieć, że
sprawiedliwość Boga wcale n ie wymaga, by m usiał karać złoczyńców.
Równie spraw iedliw y jest Bóg, jeśli ich karze, jak jeśli ich nie karze.
Sprawiedliwość Boga wymaga, żeby nie karał nikogo, kto jest niew in
ny. W olno przecież Bogu jakiegoś złoczyńcę pozostaw ić nie ukaranym,
ponieważ jest sędzią najw yższym i w ten sposób najpotężniejszy Bóg
wskazuje, że nie jeat zobow iązany kairać złoczyńców, jeżeli, ich często
nie karze. Nie należy bowiem ustanaw iać norm y dla Boga jak dla ja 
kiegoś sędziego; to uw łaczałoby wielce jego m ajestatow i. A le poza
tym Bóg dostatecznie karze wszystkich złoczyńców, ijeśli skazuje ich
na śmierć wiekuistą. Człowiekowi bowiem pobożnemu nie stanie się
żadna krzywda, jeżeli Bóg naw et najw iększych złoczyńców pozostawi
bez kary, ponieważ nie chce ich karać, I nie musi ich karać, chociaż
by mógł jak najbardziej, owszem, pragnąłby ich zbawienia, gdyby nie
sprzeciw iała się wola boża.
O dw leka Bóg w yroki swoje ,i nie od razu je wykonuje, ponieważ nie
chce, żeby bezbożni zginęli. Bóg jednak w tedy wreszcie karze bezboż
nych, gdy zsyła karę n a tych, którzy są do bezbożnych podobni. Nie
tylko jest od spraw iedliw ości dalekie, żeby Bóg karał wszystkich
i w tym celu przyw racał im ciała nieśm iertelne, lecz nadto nic bardziej
sprzecznego ze spraw iedliw ością pom yśleć się nie da. K arałby Bóg ra3 A r c h iw u m H is to r ii F ilo z o fia
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czej tę ich naturę, która zgrzeszyła, jeżeli sądy jego inaczej nie sta
now ią, niżby iim przyw racał naiturę inną i nieśm iertelną, i w niej by ich
karał dopiero po1 raz pierwszy. Żeby to dobrze zrozumieć, należy za
znaczyć, że o tych, którzy stać się m ają uczestnikam i nieśm iertelności
i życia wiecznego, otw arcie się mówi, iż oni najpierw pow staną z m art
wych, o innych natomiast, to znaczy o bezbożnych, nie tw ierdzi się
nigdy nic podobnego, ale w te n sposób w yraża się o nich Pismo, iż daje
do zrozumienia, że wszelką karę, jaka ma być wym ierzona bezbożnym,
pojm ować należy w odniesieniu do, tejże ich materii, i substancji pierw 
szej. O bezbożnych pow iada się, że zostaną ukarani, o pobożnych n a
tom iast, że n ajpierw zm artw ychw staną, a następnie obdarzeni będą ja 
kąś nagrodą.
Ale pow staje tutaj dwojaka kw estia. N ajpierw : dlaczego, się mówi, że
bezbożni m ają być sądzeni i to po przyjściu Chrystusa? — Odpowiedź:
ponieważ w tedy po raz pierw szy w yrok n a nich będzie w ydany
i wszystkim stanie się jawne, że nie zm artw ychw staną. Obecnie ten
sam jest stan w szystkich um arłych i bez żadnej różnicy, ale kiedy
przyjdzie C hrystus i w yrok obwieści, że pobożni m ają zm artwychwstać,
bezbożni zaś m ają trw ać w śmierci, w tedy nareszcie okaże się, że zo
stali oni osądzeni', a okaże się to najbardziej n a tych, których Chrystus
nap o tk a żyw ych, a co z nim i siię stanie, uważać się będzie, że stało się
to z wszystkim i im podobnymi, chociażby o w iele wcześniej od nich
pom arli, liczni zaś tz nilch -uniknęli kary. Sąd odbyw a się nad całym ro 
dzajem ludzkim ja k nad jedną grom adą albo nad jakim ś jednym m ia
stem, o którym powiedzieć można, że zostało ukarane, chociaż wielu
jego m ieszkańców dawniej pomarło. Tak kiedy Goci spustoszyli Rzym
i ukarali go dla nadzw yczajnych jego nieprawości, k ary tej przecież
nie odczuła większość spośród tych, którzy najokrutniej prześladowali
chrześcijan. W Jerozolim ie już w szyscy wymarli, którzy ukrzyżowali
C hrystusa, a jed n ak dlatego zginęli, że ukrzyżow ali Chrystusa. Czasu
potopu lat sto dw adzieścia dano ku opam iętaniu, a w m iarę ich upły
w ania niew ątpliw ie bardzo wielu ludzti umarło, którym Bóg był zagro
ził zesłaniem tej klęski, a itych, którzy n a ten Czas żyli, klęska ta mimo
wszystko spotkała. Zagłady Rzymu nie odczują ci, którzy już zmarli,
jednakże Rzym czeka druga zagłada. Już o wiele wcześniej postanow ił
Bóg w ytracić C hananejeżyków, kiedy zaś później pow ym ierali ci, któ 
rym Bóg groził, w ytracił podobnych do nich następców , którzy mniej
może zgrzeszyli, a przecież czytamy, że ukarał Chananejczyków, tak
również oi, którzy mniej zgrzeszyli, uprowadzeni zostali do Babilonu,
natom iast cii, którym już dawno groził, k ary tej hie doznali. Z tego
wszystkiego m ożna zauważyć, dlaczego się mówi, że Bóg sądzić będzie
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wszystkich. Ponadto (żeby d to jeszcze dodać) natura rzeczy nie ze
zwala karać poszczególnych ludzi, w przeciwnym bowiem razie nie by
łoby m iejsca dla wiary, gdyż wszyscy opam iętaliby się z obaw y przed
karą. Tymczasem jednak Bóg wszystkim równocześnie oznajmia, jak
bardzo nienaw idzi grzechów, skoro tych karze, których napotyka, po
ich ukaraniu można powiedzieć, że sądy Boga dotknęły tych nawet,
których już n ie ma.
Oprócz tego wiedzieć należy, że sąd C hrystusa nie rozciąga się by
najm niej na tych, którzy um arli przed jego przyjściem , ale tylko na
żywych.
Napilsano bowiem, że um arli pow staną nieskazitelni (I Kor. 15, 42).
Nie trzeba będzie zatem w ydaw ać w yroku n a tych, którzy już będą
nieskazitelni, albowiem gdyby rzeczywiście sąd miał Się odbyć nad
nimi, konieczne by było, żeby zm artw ychw stali oni jako śmiertelni,
podobnie ja k w yrok rzeczywiście zapadnie na tych, których Chrystus
napotka w ich stanie naturalnym , gdy m ianowicie jedni z niego zosta
ną oswobodzeni, drudzy zaś w nim pozostaną i dotknięci będą śm ier
cią wieczną. Tyle o kwestii pierwszej.
Kw estia druga: Ja k można mówić o ukaraniu tych, którzy niczego
nie czują? — Odpowiedź: Można, poniew aż śmierć nie przeszkadza w ca
le ich ukaraniu. W ten sposób mówimy o powieszonym złodzieju, że
został ukarany. Śmierć sama jest karą, chociażby nikt ze śm iertelnych
jej nie odczuwał, ponieważ nigdy od niej nie będzie uwolniony, chociaż
mógłby, gdyby słuchał był Boga. I to niechaj będzie odpowiedzią na
pierwsizy zarzut przeciwko spraw iedliw ości Boga.
Na zarzut drugi odpowiadam, że bardzo się mylą i błądzą ci, którzy
uw ażają, że ludzi można zmusić karam i do opam iętania. W ypada
w praw dzie wierzyć, że można nimi ludzi bardziej odstraszyć od grze
chów niżeli miłością życia wiecznego, gdyby kary były doraźne i rzu
cające się wszystkim w oczy. Ale ponieważ brak jest i nie odczuwa
się ty ch obydw u w arunków, to jeśli ktoś przychodzi do opamiętania,
przychodzi bardziej za pomocą obietnic niż kar, owszem, za pomocą
sam ych obietnic, przeto jeśli ktoś z pragnienia życia wiecznego nie
przychodzi do opam iętania, n ie ma żadnej nadziei, że kiedykolw iek
pow róci on na słuszną drogę.
Rozwiązawszy w ten sposób tę również trudność, należy wreszcie
rozpatrzyć m iejsca w Piśmie, które w ydają się potwierdzać owo ogólne
mniemanie.
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Otóż pierw sze m iejsce jest u Jana (5, w. 27,28,29). Ale okazuje się
ze słów tam zaw artych, że C hrystus mówił tam że w znaczeniu prze
nośnym, pow iada bowiem, że przychodzi godzina, w której wszyscy,
którzy są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego. Że zaś um arłym i nazywa
się ludzi, żyw ych w edle ciała, dla jakiejś innej przyczyny, niie jest rz e
czą dziwną: Łukasz (9,60): „Niechaj um arli grzebią um arłych". List do
Efezjan (r, 2): ,,I gdy byliśm y um arłym i przez grzechy, ożywił nas .społem
w C hrystusie". Zobacz również .podobne piękne m iejsce (Rzym. 4, 17),
gdzie o Bogu się mówi, że jest tym, który ożyw ia um arłych, dlatego
że nie tylko Żydów, lecz również innych pogan pow ołał do Ewangelii.
Głos Syna Bożego nie jest 'niczym innym ja k Ewangelią i tylko Jan
posługuje się tą formą m ówienia. Że zaś tę m yśl on wyrażai, prócz, tego
niedw uznacznie w yjaśnia to jeszcze niiejsce w tejże Ewangelii (7, 27).
Słyszeć iten głos, to nie tylko łoWić go uchem, lecz także, ja k tego uczą
następne słowa, być mu posłusznym , ailbo powolnym . ,,A którzy usły
s z ą " — to znaczy usłuchają — ci żyć będą. Otóż należy zauważyć, iż
wym aga się, żeby pom iędzy owym oznajm ieniem głosu Syna Bożego
a życiem, które po nim, ja k się powiada, m a nastąpić, doszło do usły
szenia itego głosu i to nie tego rodzaju, jakie m i się naw et wbrew woli
może przydarzyć, lecz chętnego i dobrowolnego. ,,Żyć b ę d ą " — to zna
czy żyć zaczną osiągnąw szy poznanie praw dy ew angelicznej i nadzieję
żyw ota wiecznego, i wreszcie sam żyw ot w ieczny posiądą. Ludzi żyją
cych w dw ojaki sposób nazyw a sdę um arłym i: 1) poniew aż nie m ają żad
nego poznania praw dy bożej, 2) poniew aż z tego pow odu skazani są na
śmierć wieczną. Nie dziwcie się temu, albowiem dziwne to było u Ży
dów i niew iarygodne, że nadejdzie czas, kiedy narody pogańskie sta 
ną się ludem bożym, do tego stopnia, że ani sam naród Chrystusa, ani
sami wreszcie Apostołow ie mię rozum ieli tego1, dopóki apostoł Paweł,
a także Piotr nie zaczęli powoli tu i ówdzie tej praw dy nauczać. ,,Bo
nadeszła godzina” — opuścił tutaj: ,,I jest obecnie", ponieważ w tym
czasie jeszcze zupełnie nie nastała p o ra przepow iadania Ewangelii po
ganom. „W szyscy, którzy są w grobach" — w tym samym znaczeniu
mówi się o ludziach, że są w grobach, oo i o um arłych, i o wiele prawdziwiej, bo chociaż jest praw dą, że wszyscy, którzy są w grobach, są
również umarli, nie jest jednakże praw dą, że na odwrót, wszyscy, któ
rzy są zmarli, są również w grobach. W tym znaczeniu w yraził się Piotr,
że C hrystus przepow iadał 'duchom zam kniętym w ciem nicy (I. 3, 19);
albo byś miał te same słow a, ta k m ówi prorok Ezechiel (37, 12) o w y 
prow adzeniu z Babilonu narodu izraelskiego: „W ywiodę was z grobów
waszych". „Usłyszą głos jego" — tu już w idać wyraźnie, że zachodzi
stosunek do kogoś, o kim poprzednio już uczyniono wzmiankę, mówi
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się bowiem z pominięciem poprzednika: „jego". Przedtem zaś jest
wzm ianka o głosie Syna? Bożego, i tutaj należałoby koniecznie uczynić
wzmiankę o tym że Synu i co za tym idziie, podobnie jak wyżej, gdy by
ła mowa, że um arli usłyszą głos Syna Bożego, rozumieć należało, że
odnosi się to do Ewangelii, tak również i w tym miejscu, kiedy jest
mowa, że wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos jego, rozumieć
należy, że to do' tej samej rzeczy się odnosi. „Którzy dobrze czynić
będą", tak zupełni© według tekstu greckiego czytać należy, nie' zaś
„czynili”, jak gdyby chodziło tu o czyny, które poprzedziły owo usły
szenie głosu Syna Bożego i w yjście z grobów. Zawsze bowiem aoryst
przybiera znaczenie czasowe tych słów, z którym i się łączy: ponieważ
zaś tu są one w czasie przyszłym, w ynika na m ocy reguł gram atycz
nych, że m usi on mieć znaczenie również czasu przyszłego. Sens zatem
jesit taki: którzy dobrze czynić będą, oczywiście, kiedy wynijdą z gro
bów, nie zaś przedtem , to znaczy, gdy już ze strony Boga otrzym ają
zezwolenie wyjścia. „I w yjdą", m ianow icie z grobów, to znaczy z nie
wiedzy, i uwolnieni zostaną z najbardziej opłakanego ze wszystkich
sw ojego stanu .„Na zm artw ychw stanie żyw ota", to znaczy: obróci im
się n a zm artw ychw stanie żywota to, że usłyszeli głos Syna Bożego
i czynili dobrze. „Którzy natom iast źle czynić będą" rozumie się: w y
szedłszy z grobów, uw olnieni przez Boga od ow ej niew iedzy i bardzo
nędznego stanu przez zw iastow anie nadziei życia wiecznego oraz nie
śmiertelności. „W ynijdą n a zm artw ychw stanie sądu", to znaczy: uw ol
nieni zostaną i oni wprawdzie, o ile uwolnieni zostać będą mogli, ale
ponieważ Ewangelii n ie byli posiłuszni, obróci im to się n a ostateczną
zatratę. Mówi się zaś w tym miejscu, że ludzie, którzy nie są powolni
usłyszanem u głosowi Ewangelii, w yjdą z grobów, w tym znaczeniu,
w jakim gdzie indziej się mówi, że Boga poznawszy, czci Bogu nie od
dawali (Rzym 1, 21), „gdyż poznawszy Boga, nile oddali mu jako Bogu
chw ały" itd. M owa tu mianowicie nie o tych, którzy całkowicie od
rzucają Ewangelię, lecz tylko o tych, którzy nie wierzą prawdziwie.
M iejsce drugie jest w Dziejach Apostolskich (24, 14— 15): „W ierzę
wszystkiemu, co napisane jesit w zakonie i w prorokach, m ając nadzie
ję w Bogu, iż będzie zm artw ychw stanie spraw iedliw ych i grzesznych,
którego oni te ż czekają". Odpowiedź: najpierw ze słów tych to ty l
ko wynika, że niespraw iedliw i m ają zm artw ychw stać, nie zaś to, że b ę
dą oni żyć wiecznie, albo że doznawać będą katuszy. Po drugie wszakże
naw et tein w niosek stąd n ie wypływa. Apostoł mówi wprawdzie, iż
ma nadzieję, że takie zm artw ychw stanie nastąpi, któż jednak nie widzi,
iż o żadnym z w iernych powiedzieć nie można, że spodziewa się on
zm artw ychw stania bezbożnych.
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Gdy przeto Apostoł powiada, że m a nadzieję, iiż nastąpi również
zm artw ychw stanie niespraw iedliw ych, przez niespraw iedliw ych rozu
mie tych, którzy zanim C hrystusa poznali, byli źli i niegodziwi, podob
nie jak przez spraw iedliw ych rozumie tych, którzy przedtem nigdy
niczego złego nie uczynili z rozm ysłu albo uświadom ionej woli. Tak
zaś powiedział A postoł przede w szystkim z uwagi na siebie, jako że
bardzo często, iż jest grzesznikiem, wyznawał. Opuszczony ro;dzajnik
w tekście greckim dowodzi, że określenie to nie odnosi się tylko do
tych ludzi, którzy są sprawiedliw i, lecz także do tych, którzy są nie
sprawiedliw i w ten sposób m ianowicie i w takiej formie, w jakiej Apo
stoł siebie ii sobie podobnych zow ie niesprawiedliwym i, chociaż byli
już sprawiedliwymi.
Gdzie indziej mówi o sobie, całkow icie już naw róconym , nie że był,
ale że jest pierw szym grzesznikiem (1 Tymot, 1, 15). Ja n ,chce, żeby
tak samo chrześcijanie w yznaw ali o sobie, n ie że grzech mieli'
ale że m ają (I. 1, 8). Tak również mówi się (Rzym. 4, 5), że Bóg
jest tym, który uspraw iedliw ia bezbożnego. Tak mówi się, że wsze
tecznice i celnicy w nijdą do K rólestw a Bożego (Mateusz 21, 31). W ten
sposób mówi się, że n a gody, to znaczy do żyw ota wiecznego, powołani
są źli i dobrzy (Mateusz 22, 10). T ak ów młodzieniec, który był synem
m arnotrawnym , nazyw a się ta k rów nież wtedy, gdy się naw rócił (Łu
kasz 15, 11 nn.) Tak Rathab nazyw a się wszetecznicą, którą jednak póź
niej zaliczono m iędzy niew iasty nabożne (Żyd. 11, 31). T ak wreszcie
bardzo wiele innych rzeczy nazyw a się im ieniem tej właściwości, któ
ra ongi w nich była, chociaż jej w ięcej w nich nie ma.
Trzecie m iejsce jest w Liście do Koryntian (II. 5, 10). ,,Bo m y w szyscy
musimy się ukazać przed stolicą C hrystusow ą". — Odpowiedź: Owe
słowa: „my wszyscy" nie oznaczają wszystkich ludzi mówiąc ogólnie,
ale jedynie chrześcijan, a i z nich ty ch tylko, którzy będą natenczas
żywi, gdy Chrystus św iat sądziić będzie. Taki już bowiem utarł się
zwyczaj mówienia u św iętych pisarzy, że pod osobą swoją, lub sobie
współczesnych ty ch oznaczają, którzy w chwili przyjścia Chrystusa
będą do nich podobni. Przykład tego najoczyw istszy jest w Liście do
Tessaioniczan (I. 4, 14): ,,My, którzy żyjem y, którzy pozostaw ieni je 
steśm y na przyjście Pańskie, nie uprzedzim y tych, którzy zasnęli” —
przy czym każdy rozumie, ż e przez owe słowa: „my, którzy żyjem y" nie
ma Paweł na myśli ani siebie, anii ówczesnych chrześcijan, lecz tych,
którzy, gdy przyjdzie Chrystus, podobni będą do niego oraz do innych
wiernych, którzy dawniej żyli. I podobnie, ja k z tego m iejsca Widać,
do słów: „my, którzy żyjem y" dodać należy: „którzy w tedy będziemy"
tak również w cytowanym uryw ku z Listu do Koryntian (II. 5, 10)
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tych sam ych słów domyślać się trzeba. ,,My w szyscy staniem y
przed stolicą Chrystusow ą" rozumie się, którzy w tedy będziemy,
gdy przyjdzie Jezus. N ależy jednak itu zauważyć, co trochę wyżej
zostało powiedziane, że sąd C hrystusa ,nie rozciąga się bynajm niej na
umarłych, ale n a żywych. Umarli, którzy zostaną wzbudzeni, nie staną
przed stolicą Chrystusową, ponieważ zm artw ychw staną nieskażeni, kto
zaś już jest nieskażony, tego nie potrzeba sądzić. Aniołowie zgroma
dzą wszystkich, którzy są n a świiecie, żeby ich Chrystus sądził. Ponadto
sąd C hrystusa nie dotyczy w szystkich ludzi, pow szechnie lub absolut
nie, ale tych (tylko, którzy znali do pew nego stopnia jego naukę, a któ 
rym to będzie można zarzucić: „Łaknąłem, a n ie nakarm iliście m nie" itd.
Te bowiem będą słowa sądu ostatecznego- i dlatego należy przyjąć za
rzecz pewną, że przed przyjściem C hrystusa praw da boża wszystkim
będzie znaina, b y m ianowicie słusznie mógł C hrystus wszystkich sądzić.
Gdybyśmy gdziekolwiek w yraźnie czytali, że bezbożni m uszą być n a j
pierw wskrzeszeni, a następnie ukarani, miałoby to doniosłe znaczenie,
ale ponieważ o tym pierw szym nie czytam y nigdzie wyraźnie, również
i to drugie o ich ukaraniu należy rozumieć w zastosow aniu tylko do
tych bezbożnych, którzy będą podobni do tych, o których mówi Pismo
i którym karam i grozi.
Czwarte m iejsce u M arka (9, ww. 44, 46, 48): „Robak ich nie umrze,
a ogień nie zagaśnie". — Odpowiedź: Słowa te nie oznaczają nic in
nego, ja k tylko jakąś, a do tego bardzo ciężką karę. Lecz nie w ynika
stąd jasno, że dotknie ona również bezbożnych, którzy pom arli przed
przyjściem Chrystusa, nie w ynika stąd również jasno, że kara owa
trw ać będzie wieki. Albowiem n a to najoczyw iściej w skazuje m iejsce
u Izajasza, skąd słowa te są zapożyczone, gdzie prorok mówi o sądzie,
jaki Bóg w ydaje na bezbożnych, jeszcze na tym świecie. Dodaje tam
bowiem: ,,I będą w hańbie u w szystkich ludzi". Słowa jednak, które
wygłasza tam Prorok: „A robak ich nie um rze" są w ypow iedziane
w przenośni i w zastosow aniu do trupów, o których u Izajasza jest
wzmianka. Podobnie jak robak zjada trupa i zjadać nie przestaje, jak
długo trw a ciało trupa, tak również bezbożni będą znosić udrękę, a jak
długo trw ać będą, nie ustaną katusze. Stąd wszakże nie wynika, że
na w ieki będą znosić udrękę, ponieważ sami trw ać nie będą na wieki.
W tym rów nież znaczeniu pow iada się, że ogień niie zagaśnie, bo oczy
wiście jak długo trw a m ateria, którą trawi, płonąć nie przestanie
i żadna rzecz go ugasić nie zdoła. A le podobnie jak wraz z niedostat
kiem plew y sam przez się w ygasa ogień, którego zresztą żadna rzecz
inna ugasić nie mogła tak również wraz z niedostatkiem ludzi
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sam przez się zgaśnie ogień, którego zresztą w żaden sposób ugasić
nie można było.
M iejsce p iąte u Mateusza (10, 15): „Lżej będzie ziemi Sodomskiej
w dzień sądny niżeli tobie" i w rozdziale 12, w. 41: „Mężowie Niniwiici
pow staną n a sądzie" itd., „Królowa z południa pow stanie n a sądzie
z tym narodem " itd. Co się tyczy pierw szego w yjątku, nie wynika
z niego, że n a wieki będą dręczeni, lecz tylko, że zostaną ukarani.
„W dzień sądny" nie oznacza w tym m iejscu ow ego sądu ostatecznego,
w tedy m ianowicie lżejsze będą k ary Sodomitów niżeli niew iernych
Kafarnaitów , ale ów sąd z czasów, gdy Bóg zesłał k ary na naród izra
elski, które C hrystus porów nuje z owymi karam i ii sądem, jakiego już
dawniej doznali Sodomici. W żaden bowiem sposób nie mógł Chrystus
przytaczać dowodu z sądu przyszłego, chyba że dowodziłby rzeczy nie
znanej za pom ocą nieznanej,
2.
Sens zaś je s t ten, że w tym czasie, k ied y Bóg zada kary narodow i
izraelskiem u i gdy ta k będzie go sądził, okaże się, że kara i sąd jakich
kiedyś doznali Sodomici, b y ły daleko lżejsze niżeli to, czego ma doznać
naród żydowski. Taki bowiem, ja k świadczy gdzie indziej Chrystus,
w tym czasie panow ał sm utek, jakiego ani przedtem od zarania św iata
nie było, ani potem nie będzie. Że chodzi o odbyty sąd nad Sodomitami,
o tym prócz racji powyżej przytoczonej, pouczają -również same słowa
C hrystusa, k ied y pow iada: „Zostaliby -aż do dnia dzisiejszego", a zatem
już w tedy ich n ie było, poniew aż osądzeni zostali. Jeżeli jednak zgi
nęli już Sodomici, a zatem lich nie ma, jakżeż sądzeni być mogą? W zna
czeniu przenośnym to w szystko rozum ieć należy. Inaczej rzecz ma się
z Tyrem i Sydonem, poniew aż w tym czasie istn iały jeszcze Tyr i Sy
don i nie by ły w tedy osądzone. Poniew aż jed n ak m iasta te sąsiado
w ały z krajem żydowskim , ta k mówi Chrystus: M ieszkańcy Tyru i Sy
donu, których wy uważacie za najm ezbożniejszych, łagodniej zostaną
ukarani przez Boga niżeli wy, Żydzi, bo m ianow icie nie usłyszeli oni
tego, co wy.
Co się zaś tyczy drugiego uryw ku, to i on cały ma znaczenie prze
nośne. Nie dlatego bowiem mówi się, żę Niniwici pow staną w dzień są 
du i potępią Żydów, jakoby sami mieli zm artw ychw stać, ale daje się
do zrozum ienia w sposób obrazowy, że N iniwa swoim przykładem co
dziennie poucza, że Żydzi słusznie zostaną wygub-ienJi, poniew aż w zgar
dzili tak w ielką łaską daną im przez Boga. W tym znaczeniu jest również
mowa u Ezechiela, że Jeruzalem uspraw iedliw iała Samarię, to znaczy
spraw iała, że m ogła być nazw ana spraw iedliw ą w porów naniu z jej
mieszkańcam i. Tak również N M w ici sprawiali! i nadal spraw iają oraz
uczą, że Żydzi zostali skarani. G dyby jednak we właściw ym znaczę-
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niu należało rozumieć słowa te o Niniwiita-ch, w ynikałoby z tego, że
wszyscy, którzy nie są całkowi die źli, będą sądzili innych. Jakżeż jed 
nak w dniu sądu ostatecznego będą sądzili innych, skoro i sami1powin
ni by być sądzeni, gdyż byli bałwochwalcami. Bo jeśli naw et przyszli
do -opamiętania dzięki przepow iadaniu Jonasza, jednakże nie odstąpili
od czci bałwanów, a byli narodem obrzezanym. Byłoby bardziej zrozu
miałe, g-dyby nie ulegało żadnej wątpliwości, że byli -oni ludźmi is-totnie
prawymi, poniew aż o takich silę m ówi (I Kor. 6, 2), że będą świaiti sądzić.
I w ten sposób prawie- w szyscy teologow ie w ykładają to miejsce.
Szóste m iejsce w Objawieniu (1. 7): ,,I ujrzy go wszelkie -oiko i ci,
którzy go przebodli'', Odpowiedź: W szelkie oko tych mianowicie, któ
rzy na ten czas żyć będą, ponieważ ów sąd ostateczny nie będzie szcze
gółowy, jak ich bardzo w iele odbyło Się przedtem , ale powszechny.
,,Którzy go przebodli", to znaczy: którzy azłonkii, czyli w iernych jego
prześladowali. Tak C hrystus mówi' do Pawła, prześladującego Kościół
jego: „Czemu mnie prześladujesz?" (Dzieje. 9, 4).
Podobnie w Liście do Galatów (3, 1) m ówi się, że w śród nich, czyli
w nich został Chrystus ukrzyżow any, ponieważ w ielu z nich bardzo
dużo cierpiało za Chrystusa,, ja k n a to zaraz w skazują 'następne słowa
(w. 3 -i 4). Podobnie pow iada się w Objawieniu (11, 8), że Chrystus zo
stał ukrzyżow-any na ulicach Egiptu i Sodomy.
Śmierć jest stanem um arłych, w którym znajdują się oni wszyscy
tak zbożni, jak i bezbożni, a ze stanu -tego uwolnieni z-ostaną wszyscy
wierni. Chrystu-s bowiem ma klucze piekła i śmierci (Objawienie 1, 18).
Nie chodzi zaś tam jądna-k o- powszechne zm artw ychw stanie wszystkich
wiernych, jak tego uczy wiersz 7. Od tych, którzy by chcieli mlieć
udział w ow ym zm artw ychw staniu, wym aga się dwóch rzeczy: 1) żeby
dla C hrystusa byli ścięci siekierą, 2) żeby nie kłaniali się bestii, to
znaczy, -żeby się kłaniać nie chcieli. W szelako inie wszyscy pobożni zo
stali ścięci siekierą, -a i n ie w szyscy mieli okazję niekłam ania się bestii.
Tyle o stanie um arłych przed -dniem ostatecznym .
Z przezornością zaś ,o tej rzeczy rozprawiać należy, podobnie jak
i sam Chrystus i A postołow ie stosow ali się do poziomu umysłowego
ludu, ja k tego uczy przypow ieść o bogaczu i Łazarzu. Nii-e nastał je 
szcze w tedy czas trw ożenia Żydów, jaik również nie nastał i teraz. Cho
ciaż niekiedy naw et C hrystus ta k się wyrażał, iż dosyć jasną jest rze
czą, że wzbudzi do żyoia jedynie wiernych. (Jan 6). I Paweł bez żadnych
osłonek -oznajmił, że trudzi -się, -aby mógł jaikoś dojść do zm artw ychw sta
nia. Tak samo i teraz m ożna o pew nych spraw ach mówić, które by
ludziom rzecz tę ukazyw ały, aż wreszcie dojrzeje w iek i ludzie przy
zw yczają się do takich właśnie sposobów mówienia.

