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EPISTOLÆ CLASSIS III, CXXIV-CCXXXI

EPISTOLA CXXIV.1

DOMINIS  IN  DOMINO  INSIGNIBUS,  ET
SANCTITATE  CARISSIMIS  AC  DESIDERATISSIMIS
FRATRIBUS,  ALBINAE,  PINIANO,  ET MELANIAE,i

AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus  ad  Albinam,  Pinianum  et  Melaniam
ipsius  desiderio  venientes  in  Africam  ac  Thagastae
commorantes excusat se, quod illuc ad eos visendos pergere,
non  tam  per  hiemis  rigorem,  quam  per  statum
Hipponensis Ecclesiae titubantem haud sibi licuisset.

I  Cum  habitu  valetudinis  vel  natura  frigus
ferre  non  possim,  numquam  tamen  maiores
aestus,  quam  ista  hieme  tam  horrenda,  perpeti
potui,  quod  ad  vos,  ad  quos  volatu  maria
transeunda  fuerant,  tam  in  proximo  [429]
constitutos, tam de longinquo visendi nos gratia
venientes,  non  dicam  pergere,  sed  volare  non
potui. Et forte Sanctitas vestra eamdem hiemalem
asperitatem  poenae  meae  tantum  causam
putaverit ;  absit,  carissimi.  Quid  enim  grave  ac
molestum, vel etiam periculosum habent imbres
isti, quod non mihi subeundum ac ferendum fuit,
ut  ad vos  venirem,  tanta  in  tantis  malis  nostris
solatia,  in  hac generatione tortuosa  ac  perversa,
tam ardenter accensa de summo lumine lumina2,
suscepta  humilitate  sublimia,  et  contempta
1 Alias CCXXVII quæ autem 124 erat, nunc 96. – Scripta circa inuntem an.
411.
2 Phil 2, 15 ; cf. Deut 3, 5.
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claritate  clariora ?  Simul  etiam  fruerer  carnalis
patriae  meae  tam  spiritali  felicitate,  quae  vos
etiam  praesentes  habere  meruit :  de  quibus
absentibus, cum id quod nati estis, et quod gratia
Christi  facti  estis,  audiret,  quamvis  caritate
crederet,  tamen,  ne  non  crederetur,  narrare
forsitan verebatur.

II. Dicam igitur quare non venerim, et quibus
malis a tanto bono impeditus sim ; ut non solum
a vobis veniam, sed etiam vestris orationibus, ab
illo qui in vobis quod ei vivitis operatur, merear
misericordiam.  Populus  Hipponensis,  cui  me
Dominus servum dedit, cum ex magna et pene ex
omni  parte  ita  infirmus  sit,  ut  pressura  etiam
levioris  tribulationis  possit  graviter  aegrotare,
nunc tam magna tribulatione caeditur, ut etiamsi
non sic esset infirmus, vix eam cum aliqua salute
animi sustineret. Eum autem modo cum regressus
sum,  periculosissime  scandalizatum  comperi  de
absentia mea : vestris autem, de quorum spiritali
robore  gaudemus  in  Domino,  sanis  utique
faucibus  sapit  quomodo  dictum  sit :  Quis
infirmatur, et ego non infirmor ? quis scandalizatur, et ego
non uror ?3 Praesertim quoniam multi sunt hic, qui
detrahendo  nobis,  caeterorum  animos  a  quibus
diligi  videmur,  adversus  nos  perturbare  [430]
conantur,  ut  locum in eis  diabolo  faciant.  Cum
autem  irascuntur  nobis  de  quorum  salute
satagimus, magnum illis consilium vindicandi, est
3 2 Cor 11, 29.
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libido moriendi, non in corpore, sed in corde, ubi
funus  occulte  prius  suo  putore  sentitur,  quam
nostra  cogitatione  prospicitur.  Huic  meae
sollicitudini  procul  dubio  libenter  ignoscitis ;
praesertim  quoniam  si  succenseretis,  et  velletis
ulcisci,  nihil fortasse gravius inveniretis  quam id
quod patior, cum vos Thagastae non video. Spero
autem vestris  adiutus orationibus,  quod mihi ad
vos  ubicumque  in  Africa  fueritis,  venire
quantocius  concedetur,  cum  hoc  quo  nunc
detentus sum, praeterierit ; si haec civitas in qua
laboramus,  digna  non  est,  quia  nec  ego  audeo
dignam  putare,  quae  nobiscum  de  vestra
praesentia collaetetur. [431]

EPISTOLA CXXV.4

Augustinus  Alypio  episcopo  ad  suspiciones
fugandas  ab  Albina  filiisque  eius  sparsas,
Hipponenses  scl.  pecuniae  cupidos  virum
praedivitem Pinianum sibi vindicare sategisse (nn.
1-2). Eius iusiurandum plenam vim habet (n. 3),
ideoque Hipponem redeat ne sit periurus (n. 4).
Nullum  Augustini  monachorum  in  Alypium
indigna iactasse (n. 5).

DOMINO  BEATISSIMO  ET  VENERABILITER
CARISSIMO FRATRI ET CONSACERDOTI ALYPIO,
ET QUI TECUM SUNT FRATRIBUS,  AUGUSTINUS,

4 Alias  CCXXIV,  quæ autem 125 erat,  nunc 259.  – Scripta  paulo  post
superiorem.
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ET  QUI  MECUM  SUNT  FRATRES,  IN  DOMINO
SALUTEM.

Cum Hipponem ad invisendum Augustinum venisset
Pinianus,  ibique  rei  sacræ  interesset,  subito  populi
tumultu  ad  presbjterium  postulatus  fuit,  nec  evadere
permissus  donec  jurasset  non  se  Hippone  discessurum,
atque si quando illi ad suscipiendum clericatum consentire
placuisset,  nonnisi  in  ipsa  Hipponensi  ecclesia
suscepturum hoc munus. Conquesti  sunt Albina filiique
ipsius (puta Pinianus et Melania) Hipponenses pecuniæ
cupiditate,  virum  prædivitem  vindicare  sibi  sategisse,
nulliusque  vigoris  esse volebant juramentum, vi metuque
extortum.  Quam  ob  causam  Augustinus  ad  Alypium
scribit  quomodo  suspicionibus  et  querelis  istis  sit
occurrendum,  quave  religione  exsolvendum  juramentum
datum a Piniano.

1. Dolemus quidem graviter, nec fieri potest
ut parvipendamus quod in iniurias Sanctitatis tuae
populus  Hipponensis  tanta clamavit ;  sed multo
gravius dolendum est, frater bone, talia de nobis
existimari,  quam illa  clamari.  Quando enim nos
credimur  cupiditate  pecuniae,  non  dilectione
iustitiae  servos  Dei  velle  retinere,  nonne
optandum est ut qui hoc credunt, occultum [432]
cordis  sui  voce  testentur,  ac  sic  aliqua,  si  fieri
potest, tanto maiora remedia requirantur, quam ut
taciti pereant perniciosis suspicionibus venenati ?
Quapropter  magis  satagendum  est,  unde  etiam
priusquam  hoc  fieret  locuti  sumus,  quomodo
persuadeatur  hominibus,  quibus  nos  ad
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exemplum  bonorum  operum  praebere
praecipimur5, falsum esse quod suspicantur, quam
quomodo  arguendi  sint,  qui  suspiciones  suas
vocibus verbisque declarant.

II. Proinde  ego  sanctae  Albinae  non
succenseo,  nec  arguendam  iudico,  sed  a  tali
suspicione  sanandam. Quae,  quia  non in meam
personam eadem verba direxit,  sed tamquam de
Hipponensibus  questa  est,  quod  aperuerint
cupiditatem suam, se non clericatus, sed pecuniae
causa  hominem  divitem,  atque  huiusmodi
pecuniae  contemptorem  et  largitorem  apud  se
tenere  voluisse ;  tamen  quod de  nobis  senserit,
pene  clamavit :  nec  ipsa  tantum,  verum  etiam
sancti filii  eius, qui hoc etiam ipsa die in abside
dixerunt.  Hos  ergo,  ut  dixi,  magis  sanandos  ab
huiusmodi  suspicionibus,  quam  propter  has
arguendos  existimo.  Ubi  enim  nobis  a  spinis
talibus securitas et requies praeparari vel praeberi
potest,  si  adversus  nos  in  tam sanctis  nobisque
carissimis cordibus nostris pullulare potuere ? De
te quippe imperitum vulgus hoc sensit ; de nobis,
lumina Ecclesiae : unde quid magis dolendum sit,
vides. Utrumque autem non accusandum censeo,
sed  sanandum :  homines  enim  sunt,  et  de
hominibus talia, licet falsa, non tamen incredibilia
suspicantur.  Nam  utique  non  usque  adeo
desipiunt  tales  homines,  ut  credant  populum
suam  desiderare  pecuniam ;  praesertim  iam
5 1 Tit 2, 7.
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experti  quod  nihil  ex  ea  populus  Thagastensis
accepit :  sic ergo et Hipponensis.  Verum omnis
haec  invidia  non  nisi  in  clericos  aestuat,
maximeque  in  episcopos,  quorum  videtur
praeminere dominatus, qui uti fruique rebus [433]
Ecclesiae  tamquam  possessores  et  domini
existimantur.  Ad istam cupiditatem tam noxiam
atque mortiferam,  si  fieri  potest,  mi  Alypi,  non
aedificentur  per  nos  infirmi.  Recordare  quid
locuti fuerimus, antequam ista tentatio, quae plus
ad  hoc  cogit,  accideret.  Ex  hoc  potius
conferendo,  adiuvante  Domino,  providere
conemur ; nec nobis sufficiat nostra conscientia,
quia non talis causa est ubi debeat sola sufficere.
Si  enim servi  Dei non reprobi sumus, si aliquid
viget in nobis illius igniculi quo caritas non quaerit
quae  sua  sunt6 ;  providere  utique  debemus  bona,
non  solum  coram  Deo,  sed  etiam  coram
hominibus7,  ne  tranquillam  aquam  bibentes  in
nostra  conscientia,  pedibus  incautis  agere
convincamur,  ut  oves  dominicae  turbidam
bibant8.

III. Nam quod scripsisti, de genere iurationis
violenter  extortae,  ut  inter  nos  requiramus,
obsecro  te  ne  res  lucidissimas  disputatio nostra
faciat obscuras. Si enim certa mors intentaretur,
ut  aliquid  illicitum  ac  nefarium  servus  Dei  se

6 1 Cor 13, 5.
7 2 Cor 8, 21 ; cf. Prov 3, 4.
8 Ier 2, 18.
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iuraret  esse  facturum,  mori  malle  quam  iurare
debuerat,  ne  iurationem  scelere  impleret.  Nunc
vero cum tantummodo populi perseverantissimus
clamor, ad nullum nefas hominem cogeret, sed ad
id quod si fieret, licite fieret ; cumque metueretur
quidem  ne  aliqui  perditi,  qui  multitudini  etiam
bonorum  plerumque  miscentur,  occasione
seditionis et quasi iustae indignationis inventa, in
aliquam  vim  sceleratam  rapinarum  cupiditate
prorumperent, sed tamen illud quod metuebatur
esset incertum ; quis censeat propter incerta, non
dico  damna et  quaslibet  iniurias  corporales,  sed
propter  ipsam  mortem  cavendam,  certum
periurium  debere  committi ?  Nescio  quis  ille
Regulus9 nihil  in  Scripturis  sanctis  de  impietate
falsae iurationis audierat, nihil de Zacariae falce10

didicerat,  et  nimirum Carthaginensibus  non  per
[434]  sacramenta  Christi,  sed  per  daemonum
inquinamenta  iuraverat ;  et  tamen  certissimos
cruciatus  et  horrendi  exempli  mortem,  non  ut
iuraret necessitate pertimuit, sed libera voluntate
quia  iuraverat,  ne  peieraret  excepit.  Et  Romana
tunc  illa  censura  noluit  habere,  non  in  numero
sanctorum,  sed  in  numero  senatorum,  nec  in
coelesti  gloria,  sed in terrestri  curia,  non solum
eos  qui  metu  mortis  crudeliumque  poenarum
apertissime  peierare,  quam  ad  immanes  hostes
remeare  maluerant ;  sed  etiam  illum  qui  reatu

9 CICER., De off., 1, 13, 39-40.
10 Zach 5, 2 (sec. LXX).
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periurii  se  putaverat  absolutum,  quia  post
iurationem ficta  nescio  qua  necessitate  redierat.
Ita non attenderunt, qui eum senatu pepulerunt,
quid  ipse  iurando  cogitasset,  sed  quid  ab  illo
quibus iuraverat exspectarent. Nec legerant quod
nos usquequaque cantamus : Qui iurat proximo suo,
et  non  decipit11.  Solemus  haec,  quamvis  in
hominibus a Christi gratia et nomine alienis, cum
ingenti  admiratione  laudare ;  et  adhuc  in  Libris
divinis  inquirendum  putamus,  utrum  aliquando
licite peieremus, ubi nobis, ne iurandi facilitate in
periurium prolabamur,  etiam praeceptum est  ne
iuremus !12

IV. Illud  sane  rectissime  dici  non  ambigo,
non  secundum  verba  iurantis,  sed  secundum
exspectationem illius cui iuratur, quam novit ille
qui  iurat,  fidem  iurationis  impleri.  Nam  verba
difficillime  comprehendunt,  maxime  breviter,
sententiam  cuius  a  iurante  fides  exigitur.  Unde
periuri  sunt,  qui  servatis  verbis,  exspectationem
eorum quibus iuratum est deceperunt ; et periuri
non sunt, qui etiam verbis non servatis, illud quod
ab eis cum iurarent exspectatum est, impleverunt.
Proinde  quia  Hipponenses  sanctum  Pinianum
non  sicut  damnatum,  sed  sicut  carissimum
inhabitatorem suae civitatis habere voluerunt, etsi
verbis eius non satis comprehendi potuit,  usque
adeo  [435]  tamen  in  promptu  est  quid  ab  illo

11 Ps 14, 4.
12 Cf. Mt 5, 34.
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exspectaverint,  ut  quod  nunc  post  iurationem
absens  est,  neminem moveat  eorum qui  audire
potuerunt,  certa  eum  causa  profecturum  esse,
cum voluntate redeundi. Ac per hoc periurus nec
erit,  nec  ab  eis  putabitur,  nisi  eorum
exspectationem  deceperit :  non  autem  decipiet,
nisi aut voluntatem mutaverit apud eos habitandi,
aut  aliquando  discesserit  sine  dispositione
redeundi ;  quod  absit  ab  eius  moribus  et  fide,
quam Christo et Ecclesiae debitam servat. Nam,
ut  omittam  quod  mecum  nosti,  quam  sit
tremendum de periurio  divinum iudicium ;  illud
certe scio,  nulli  nos deinceps succensere debere
qui  nobis  iurantibus  non  crediderit,  si  talis  viri
periurium  non  modo  aequo  animo  ferendum,
verum etiam defendendum putabimus. Quod et a
nobis et ab illo avertat illius misericordia, qui eruit
a  tentatione  sperantes  in  se13.  Sicut  ergo  in
commonitorio  rescripsisti,  impleat  promissum
quo ita se promisit ab Hippone non recessurum,
quemadmodum  ego  vel  ipsi  Hipponenses  non
recedimus, quibus tamen et abeundi et redeundi
facultas est libera : nisi quod his qui iuratione non
detinentur,  etiam  omnino  et  migrandi  et  non
redeundi sine periurii reatu potestas est.

V. Clericos  sane  nostros  vel  fratres  in
monasterio constitutos,  participes  vel  hortatores
fuisse  contumeliarum  tuarum,  utrum  probari
possit, ignoro. Nam cum hoc quaesissem, dictum
13 Ps 17, 30 ; 2 Pt 2, 9.
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est  unum  tantummodo  Carthaginensium  de
monasterio  clamasse  cum  populo,  cum  illum
presbyterum  peterent,  non  cum  in  te  indigna
iactarent.  Adiunxi  huic  epistolae  ipsius
promissionis  exemplum,  ex  chartula  eadem
translatum,  quam  ipse  subscripsit,  et  me
inspiciente emendatum. [436]

EPISTOLA CXXVI.14

DOMINAE  SANCTAE  AC  VENERABILI
FAMULAE  DEI  ALBINAE,  AUGUSTINUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Ejusdem argumenti  cum superiore ;  Albinæ scilicet
Augustinus  exponit  quomodo res  apud Hipponem circa
Pinianum  gesta  fuerit,  expostulationibus  ejus  et  male
conceptis suspicionibus satisfaciens.

1. Dolorem  animi  tui,  quem  te  scribis
explicare  non posse,  consolari  aequum est,  non
augere ;  ut  si  fieri  potest,  sanemus  suspiciones
tuas,  non  ut  eis  pro  nostra  causa  succensendo,
venerandum cor  tuum et  Deo dicatum amplius
perturbemus.  Sancto  fratri  nostro,  filio  tuo
Piniano,  nullus  ab Hipponensibus  metus  mortis
ingestus est, etiamsi forte ipse tale aliquid timuit.
Nam et nos metuebamus ne ab aliquibus perditis,
qui  saepe  multitudini  occulta  conspiratione
miscentur, in violentam prorumperetur audaciam,
occasione  seditionis  inventa  quam  velut  iusta

14 Alias  CCXXV,  quæ  autem 126 erat,  nunc  20.  –  Scripta  paulo  post
superiorem.
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indignatione  concitarent.  Sed,  sicut  post  audire
potuimus,  nihil  tale  a  quoquam  dictum  est  vel
molitum :  sed  vere  in  fratrem  meum  Alypium
multa contumeliosa et indigna clamabant, a quo
tam  ingenti  reatu  utinam  per  illius  orationes
mereantur absolvi. Ego autem post primos eorum
clamores,  cum  eis  dixissem  de  illo  invito  non
ordinando qua iam promissione detinerer, atque
adiecissem  quod  si  mea  fide  violata  illum
haberent presbyterum, me [437] episcopum non
haberent,  ad  nostra  subsellia,  relicta  turba
redieram.  Tum  illi  aliquantulum  inopinata  mea
responsione cunctati atque turbati, velut flamma
vento paululum pressa,  deinde coeperunt  multo
ardentius excitari,  existimantes fieri posse ut vel
mihi extorqueretur illud non servare promissum,
vel me tenente promissi fidem, ab alio episcopo
ordinaretur. Dicebam ego quibus poteram, qui ad
nos  in  absidem  honoratiores  et  graviores
ascenderant,  nec  a  promissi  fide  me  posse
dimoveri,  nec  ab alio  episcopo  in  ecclesia  mihi
tradita, nisi me interrogato ac permittente, posse
ordinari ; quod si permitterem, a fide nihilominus
deviarem.  Addebam  etiam,  nihil  eos  velle,  si
ordinaretur  invitus,  nisi  ut  ordinatus abscederet.
Illi hoc posse fieri non credebant. Multitudo vero
pro  gradibus  constituta,  horrendo  et
perseverantissimo  clamorum  fremitu  in  eadem
voluntate  persistens,  incertos  animi  consiliique
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faciebat.  Tunc  illa  in  fratrem  meum  indigna
clamabantur, tunc a nobis graviora timebantur.

II. Sed quamvis tanto motu populi  et  tanta
perturbatione  Ecclesiae  permoverer,  nec  aliud
constipationi  illi  dixissem,  nisi  eum me invitum
ordinare non posse ; nec sic tamen adductus sum,
quia et hoc promiseram non me fuisse facturum,
ut  aliquid  ei  de  suscipiendo  presbyterio
suaderem :  quod  si  persuadere  potuissem,  non
iam  ordinaretur  invitus.  Servavi  utriusque
promissionis  fidem,  non solum illius  quam iam
populo  patefeceram ;  verum etiam illius  in  qua
uno teste, quantum ad homines attinet, detinebar.
Servavi,  inquam,  fidem  promissionis,  non
iurationis, in tanto periculo ; quod licet falso, sicut
postea comperimus, metuebatur, omnibus tamen,
si  quod esset,  communiter  impendebat :  et  erat
metus  ipse  communis,  ac  propter  ecclesiam  in
qua  eramus  maxime  metuens,  abscedere
cogitabam.  Sed  metuendum  fuit  ne  magis  me
[438]  absente  tale  aliquid  faceret  et  reverentia
minor,  et  dolor  ardentior.  Deinde si  cum fratre
Alypio  discederem  per  populum  constipatum,
cavendum  fuit  ne  quisquam  in  eum  manum
mittere  auderet :  si  autem  sine  illo,  quae  frons
esset existimationis, si quid ei fortassis accideret,
et  viderer  eum  propterea  deseruisse,  ut  furenti
populo traderetur ?

III. Inter  hos  aestus  meos  gravemque
maerorem, et nullius consilii  respirationem, ecce
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repente  atque  inopinate  sanctus  filius  noster
Pinianus  mittit  ad  me  servum  Dei,  qui  mihi
diceret, eum se velle populo iurare, quod si esset
ordinatus  invitus,  ex  Africa  omnino discederet ;
credo,  existimans  eos,  quandoquidem  peierare
non  posset,  non  iam  ulterius  infructuosa
perseverantia  clamaturos,  ad  expellendum  hinc
hominem,  quem  saltem  deberemus  habere
vicinum.  Mihi  autem,  quia  videbatur
vehementiorem  eorum  dolorem  post  hanc
iurationem  fuisse  metuendum,  apud  me  tacitus
habui ; et quia simul petierat ut ad eum venirem,
non  distuli.  Cum  mihi  dixisset  hoc  ipsum,
continuo et  illud adiunxit  eidem iurationi,  quod
mihi, dum ad eum pergo, per alium Dei servum
mandaverat,  de  praesentia  scilicet  sua,  si  ei
clericatus sarcinam nolenti nullus imponeret. Hic
ego  in  tantis  angustiis  quasi  aura  spirante
recreatus,  nihil  ei  respondi ;  sed  ad  fratrem
Alypium  gradu  concitatiore  perrexi,  eique  quid
dixerit dixi. At ille, ut existimo, devitans ne quid
se  auctore  fieret,  unde  vos  putabat  offendi :
"Hinc me, inquit, nemo consulat". Quo audito, ad
populum tumultuantem perrexi, factoque silentio,
quid  promissum  esset  cum  promissione  etiam
iurationis  aperui.  Illi  vero  qui  solum  eius
presbyterium cogitabant atque cupiebant, non ita
ut putabam quod oblatum fuerat acceperunt ; sed
inter  se  aliquantulum mussitantes,  petiverunt  ut
adderetur eidem promissioni atque [439] iurationi,
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ut  si  quando  illi  ad  suscipiendum  clericatum
consentire placuisset, non nisi in ipsa Hipponensi
ecclesia  consentiret.  Retuli  ad  eum ;  sine
dubitatione annuit. Renuntiavi illis, laetati sunt ; et
mox iurationem pollicitam poposcerunt.

IV. Reverti ad filium nostrum, eumque inveni
fluctuantem  quibusnam  verbis  comprehendi
posset  illa  cum  iuratione  promissio,  propter
necessitates  irruentes,  quae  possent  eum  ut
abscederet  cogere.  Simul  etiam  quid  timeret
ostendit,  ne  quis  irruisset  hostilis  incursus,  qui
esset  discessione  vitandus.  Volebat  addi  sancta
Melania, et aeris morbidi causationem ; sed illius
responsione  reprehensa  est.  Ego  autem  dixi,
gravem  ab  illo  et  non  contemnendam  causam
necessitatis  ingestam, quae cives  etiam emigrare
compelleret :  sed  si  haec  populo  dicerentur,
timendum esse ne male nos ominari videremur ;
si  autem sub generali  necessitatis  nomine  fieret
excusatio,  non  nisi  fraudulentam  necessitatem
putari. Placuit tamen ut de hac re populi animum
experiremur ;  et  nihil  aliud  quam  id  quod
putaveramus invenimus.  Nam cum eius verba a
diacono dicta recitarentur, et omnia placuissent ;
ubi  nomen  interpositae  necessitatis  insonuit,
continuo reclamatum est, promissioque displicuit,
tumultu recrudescente, et nihil aliud quam fraude
secum agi populo existimante. Quod cum sanctus
filius  noster  vidisset,  iussit  inde  auferri  nomen
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necessitatis,  rursumque  ad  laetitiam  populus
remeavit.

V. Et cum lassitudinem excusarem, sine me
ad  plebem  accedere  noluit ;  simul  accessimus.
Dixit ei quae a diacono audita erant se mandasse,
se iurasse,  eaque se esse facturum, continuoque
omnia eo tenore quo dictaverat,  prosecutus est.
Responsum est, Deo gratias, et petitum ut totum
scriptum  subscriberetur.  Dimisimus
catechumenos, continuoque scriptum subscripsit.
Deinde  peti  [440]  coepimus  nos  episcopi,  non
vocibus populi, sed tamen a populo per honestos
fideles,  ut  nos  quoque  subscriberemus.  At  ubi
coepi  subscribere,  sancta  Melania  contradixit.
Miratus sum quare tam sero, quasi promissionem
illam et iurationem nos, non subscribendo, facere
possemus infectam : sed tamen obtemperavi ; ac
sic remansit mea non plena subscriptio, nec ultra
nobis  quisquam  ut  subscriberemus  putavit
instandum.

VI. Qui  autem  alio  die  posteaquam  ipsum
discessisse  didicerunt,  fuerint  motus  vel  linguae
hominum,  quantum  satis  arbitratus  sum,
Sanctitati  vestrae  per  commonitorium  intimare
curavi.  Quisquis  itaque vobis  contraria  his  quae
narravi,  forte  narravit,  aut  mentitur,  aut  fallitur.
Quaedam enim quae mihi ad curam non pertinere
visa sunt, praetermisisse me sentio ; nulla tamen
falsa  dixisse.  Proinde  sanctus  filius  noster
Pinianus,  quod  me  praesente  ac  permittente

17



iuraverit, verum est : quod autem me praecipiente
iuraverit,  falsum est.  Scit  ipse,  sciunt  servi  Dei
quos ad me misit, primo sanctus Barnabas, deinde
Timasius,  per  quem  etiam  de  promissione
praesentiae  suae  mihi  mandavit.  Ipse  quoque
populus  ad  presbyterium,  non  ad  iusiurandum
clamando cogebat : sed oblatum sibi non respuit,
ea spe quo posset in eodem apud nos habitante
voluntas  fieri,  quo consentiret  ad ordinationem,
ne  sicut  iuraverat,  si  invitus  ordinaretur,
abscederet.  Ac per hoc et  illi  propter  opus Dei
clamaverunt (neque enim sanctificatio presbyterii
non est opus Dei) ; et quod postea de promissa
praesentia gratulati non sunt, nisi adderetur quod
si quando ad suscipiendum clericatum consentire
vellet, nonnisi in Hipponensi ecclesia consentiret,
satis in promptu est quod etiam de ipsa eius apud
se habitatione speraverint, ideoque ab illo operis
Dei desiderio non recesserunt. [441]

VII. Quomodo  ergo  dicis  hoc  eos  fecisse
turpissimo  appetitu  pecuniae ?  Primo  quia  ad
plebem  quae  clamabat,  omnino  non  pertinet :
sicut  enim  plebs  Thagastensis  de  his  quae
contulistis  Ecclesiae Thagastensi,  non habet nisi
gaudium boni operis vestri ; sic et Hipponensis et
cuiuslibet  alterius  loci,  ubi  de  mammona
iniquitatis15 Domini  praecepta  fecistis,  vel  estis
ubicumque facturi. Non ergo populus ut de tanto
viro  Ecclesiae  consuleret  suae  ardentissime
15 Lc 16, 9-11.
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flagitans,  suum  pecuniarium  quaesivit
commodum  a  vobis ;  sed  vestrum  pecuniae
contemptum  dilexit  in  vobis.  Nam  si  in  me
dilexerunt,  quod  audierant  paucis  agellulis
paternis  contemptis,  ad  Dei  liberam  servitutem
me  fuisse  conversum,  neque  in  hoc  inviderunt
Ecclesiae  Thagastensi,  quae  carnalis  patria  mea
est ;  sed  cum  illa  clericatum  mihi  non
imposuisset,  quando  potuerunt,  habendum
invaserunt : quanto flagrantius in nostro Piniano
amare  potuerunt  tantam  mundi  huius
cupiditatem,  tantas  opes,  tantam  spem,  tanta
conversione  superatam  atque  calcatam !  Ego
quippe  secundum  multorum  sensum
comparantium  semetipsos  sibimetipsis16,  non
divitias  dimisisse,  sed ad divitias  videor  venisse.
Vix  enim  vigesima  particula  res  mea  paterna
existimari  potest,  in  comparatione  praediorum
Ecclesiae,  quae  nunc  ut  dominus  existimor
possidere.  In  qualibet  autem,  maxime
Africanarum  Ecclesiarum,  hic  noster,  non  dico
presbyter, sed episcopus sit, comparatus pristinis
opibus  suis,  etiamsi  animo  dominantis  egerit,
pauperrimus erit. Multo ergo liquidius et securius
in hoc amatur christiana paupertas, in quo nulla
rerum  ampliorum  potest  putari  cupiditas.  Hoc
accendit  animos populi,  hoc in illam violentiam
perseverantissimi clamoris erexit. Non eos turpis
cupiditatis insuper accusemus, sed magis bonum
16 Cf. 2 Cor 10, 12.
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quod ipsi non habent, saltem in aliis diligere sine
crimine  permittamus.  Nam [442]  etsi  fuerint  illi
multitudini permixti inopes vel mendici, qui simul
clamabant,  et  de  vestra  venerabili  redundantia
indigentiae  suae  supplementum  sperabant ;  nec
ista, ut arbitror, cupiditas turpis est.

VIII. Restat ergo ut iste pecuniae turpissimus
appetitus  ex  obliquo  in  clericos,  et  maxime  in
episcopum  dirigatur.  Nos  enim  rebus  Ecclesiae
dominari existimamur, nos opibus frui. Postremo
quidquid de istis  nos  accepimus,  nos  vel  adhuc
possidemus, vel ut placuit erogavimus ; nihil inde
populo  extra  clericatum  vel  extra  monasterium
constituto,  nisi  paucissimis  indigentibus  largiti
sumus. Non ergo dico quia vel in nos maxime a
vobis  dici  ista  debuerunt,  verumtamen  in  nos
solos  credibiliter  dici  potuerunt.  Quid  ergo
faciemus ?  qua  nos,  si  apud  inimicos  non
possumus,  saltem apud  vos  ratione  purgamus ?
Res  haec  animi  est,  intus  est,  procul  ab  oculis
secreta  mortalium,  Deo  tantummodo  nota  est.
Quid ergo restat, nisi Deum testari cui nota est ?
Cum ergo de nobis  ista  sentitis,  non praecipitis
(quod multo melius est, et quod mihi in epistola
tua tamquam culpabile  obiciendum putasti),  sed
omnino cogitis  ut iuremus ;  non intentato metu
mortis carnis nostrae, quod populus Hipponensis
fecisse  putatus  est,  sed  intentato  metu  mortis
existimationis  nostrae,  quae  propter  infirmos
quibus  nos  praebere  ad  exemplum  bonorum

20



operum  qualicumque  conversatione  conamur17,
etiam vitae carnis huius utique praeponenda est.

IX. Verumtamen vobis nos ita cogentibus ut
iuremus,  non  succensemus,  sicut  vos
Hipponensibus  succensetis.  Creditis  enim
tamquam homines de hominibus, etsi ea quae in
nobis non sunt, non tamen ea quae in nobis esse
non  possunt.  Sananda  ista  in  vobis,  non
accusanda  sunt ;  et  nostra  purganda  vobis  est
fama,  si  est  Domino  purgata  conscientia.  Qui
fortasse  praestabit,  sicut  antequam  [443]
accidisset ista tentatio, ego et frater meus Alypius
collocuti  sumus,  ut  non  solum vobis  carissimis
commembris  nostris,  verum  etiam  ipsis
inimicissimis notissimum fiat, nulla nos cupiditate
pecuniae  in  rebus  ecclesiasticis  sordidari.  Quod
donec fiat, si Dominus donabit ut fiat, ecce nunc
interim  quod cogimur facimus,  ne  vestri  cordis
medicinam  in  quantamlibet  moram  temporis
differamus. Deus testis est, istam omnem rerum
ecclesiasticarum procurationem, quarum credimur
amare  dominatum,  propter  servitutem  quam
debeo caritati fratrum et timori Dei, tolerare me,
non  amare ;  ita  ut  ea,  si  salvo  officio  possim,
carere  desiderem.  Nec  aliud  me  de  fratre  meo
Alypio sentire, ipse Deus testis est. Tamen et de
illo aliter sentiendo populus, et, quod est gravius,
Hipponensis,  in  tantas  est  illius  praecipitatus
iniurias :  et  de  nobis  vos  sancti  Dei  et  pleni
17 Tit 2, 7.

21



visceribus  misericordiae  talia  credendo,  nomine
eiusdem  populi,  qui  ad  causam  huiuscemodi
cupiditatis  omnino  non  pertinet,  nos  tangere
atque  admonere  voluistis ;  utique  ad  nos
corrigendos,  neque  enim  odio,  quod  absit  a
vobis :  unde non irasci,  sed gratias agere debeo,
quod nec verecundius nec liberius agere potuistis,
ut episcopo non quasi conviciose obiceretis, quod
sentiebatis,  sed  ex  obliquo  intellegendum
relinqueretis.

X. Nec  molestum  sit  vobis,  ut  vos  velut
gravatos  arbitremini,  quia  iurandum  putavi.
Neque enim gravabat Apostolus, aut eos parum
diligebat quibus dicebat : Non in sermone adulationis
fuimus apud vos, sicut scitis ; nec in occasione cupiditatis,
Deus  testis  est18.  Rei  quippe  apertae  ipsos  testes
adhibuit ;  rei autem occultae quem, nisi Deum ?
Si  ergo  ille  merito  est  veritus  ne  humana
ignorantia de illo aliquid tale sentiret, cuius labor
omnibus in promptu erat, quod nisi summa [444]
necessitate  a  populis  quibus  gratiam  Christi
dispensabat,  in  usus  suos  aliquid  non  sumebat,
caetera  vero  suo  victui  necessaria  suis  manibus
transigebat : quanto magis nobis laborandum est
ut  credatur,  qui  et  merito  sanctitatis  et  virtute
animi  longe  impares  sumus,  nec  aliquid  ad
sustentacula  huius vitae operari  nostris  manibus
possumus19 ;  et  si  possemus,  tantis

18 1 Thess 2, 5.
19 Cf. Act 20, 34.
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occupationibus, quas tunc illos non credo fuisse
perpessos,  nequaquam  sineremur ?  Non  ergo
ulterius  in  hac  causa  populo  christiano,  quae
Ecclesia  est  Dei,  obiciatur  pecuniae  turpissimus
appetitus.  Tolerabilius  enim  nobis  obicitur,  in
quos huius mali quamvis falsa, tamen verisimilis
suspicio  cadere  potuit,  quam illis,  quos  ab  hoc
appetitu et suspicione constat esse alienos.

XI. Denegare autem iurationem qualibet fide
praeditas  mentes,  quanto  magis  fide  christiana,
non  dico  aliquid  contrarium  confirmare,  sed
omnino  dubitare  fas  non  est.  De  qua  re  quid
sentiam,  satis,  ut  arbitror,  in  epistola  quam  ad
fratrem meum20 scripsi, plenissime aperui. Scripsit
mihi Sanctitas tua : "Si aut ego aut Hipponenses
hoc  censent,  ut  iureiurando  violenter  extorto
satisfiat". Tu enim ipsa quid censes ? placetne tibi,
ut  etiam  certa  morte  imminente,  quod  tunc
inaniter  metuebatur,  nomen Domini  Dei  sui  in
fallaciam christianus assumat, Deum suum testem
falsitati  christianus  adhibeat ?  Qui  profecto  si
praeter iurationem ad falsum testimonium morte
imminente cogeretur, maculare vitam suam magis
timere debuit quam finire. Hostiles inter se acies
et armatae, certe apertissima mortis intentatione
confligunt ;  et  tamen  cum  invicem  iurant,
laudamus fidem servantes, fallentes autem merito
detestamur. Ut autem iurarent, quid utraeque ab
alterutris, nisi occidi vel capi [445] timuerunt ? Ac
20 Alypium.
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per hoc vel mortis vel captivitatis metu extortae
iurationi nisi pareatur, nisi fides quae ibi data est
custodiatur, sacrilegii, periurii crimine detinentur,
etiam tales homines qui magis metuunt peierare,
quam hominem occidere : et nos utrum implenda
sit  extorta  iuratio  servorum  Dei,  munere
sanctitatis  praeeminentium,  monachorum  ad
perfectionem  mandatorum  Christi  rerum  etiam
suarum  distributione  currentium,  quasi
disceptaturi ponimus quaestionem !

XII. Nam quid exsilii,  vel deportationis,  aut
relegationis  nomine,  promissa  illa  praesentia
praegravatur,  obsecro  te ?  Puto  quod
presbyterium non est exsilium. Hoc ergo noster
eligeret, quam illud exsilium ? Absit a nobis, ut sic
sanctus Dei et nobis carissimus defendatur : absit,
inquam,  ut  dicatur  maluisse  exsilium  quam
presbyterium,  aut  maluisse  periurium  quam
exsilium.  Haec  dicerem,  si  vere  a  nobis,  aut  a
populo  iuratio  ei  fuisset  extorta  promittendae
praesentiae ;  nunc  vero  non  extorta  est  dum
negaretur, sed dum offerretur accepta. Et hoc ea
spe,  sicut  supra  diximus,  quia  per  illam
praesentiam  creditum  est,  eum  etiam  ad
clericatum  suscipiendum  posse  desiderantibus
consentire.  Postremo quodlibet  de nobis  vel  de
Hipponensibus  sentiatur,  longe  alia  est  eorum
causa qui coegerint iurare, quam eorum qui, non
dico coegerint, sed suaserint peierare. Ipse etiam
de quo agitur, considerare non renuat, utrum sit
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peius,  sub  quolibet  timore  iusiurandum,  an
remoto ipso timore periurium.

XIII. Deo  gratias,  quia  non  aliter
Hipponenses promissum circa se impleri sentiunt,
quam  ut  adsit  voluntate  habitandi,  et  eat  quo
necesse fuerit cum dispositione redeundi. Nam si
verba  iurationis  attenderent  et  exigerent,  tam
nullo modo servus Dei recedere, quam ullo modo
debuit peierare. Sed quia crimen eorum esset, non
[446] dico talem virum, sed quemlibet hominem
sic  tenere ;  nec  ipsi  aliam  exspectationem  se
habuisse  probaverunt,  qui  audientes  quod
rediturus abscesserit gratulati sunt, nec aliud illis
verax  iuratio  debet,  quam  id  quod  ab  illa
exspectaverunt. Quid est autem quod dicitur, eum
iuratione  ore  suo expressa,  exceptionem fecisse
necessitatis ?  Quasi  non  ore  suo  hoc  rursum
iusserit  auferri.  Certe  ad  populum quando  ipse
locutus  est,  tunc  etiam  interponeret :  quod  si
fecisset,  non utique responderetur, Deo gratias ;
sed ad illam rediretur reclamationem quae facta
fuerat,  quando  sic  a  diacono  recitatum  est.  Et
numquid ad rem pertinet,  sive interposita  sit  ad
recedendum necessitatis excusatio, sive non sit ?
Nihil ab illo aliud exspectatum est, quam id quod
supra  diximus.  Exspectationem  autem  eorum
quibus iuratur, quisquis deceperit, non potest esse
non periurus.

XIV. Fiat  ergo  quod  promissum  est,  et
infirmorum  corda  sanentur,  ne  tanto  exemplo
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quibus  hoc  placuerit,  ad  imitandum  periurium
aedificentur ;  quibus  autem  displicet,  iustissime
dicant, nulli nostrum credendum esse, non solum
promittenti aliquid, sed etiam iuranti. Hinc enim
potius  cavendae  sunt  linguae  inimicorum,  de
quibus tamquam iaculis ad interficiendos infirmos
maior  utitur  ille  inimicus.  Sed  absit  ut  de  tali
anima  speremus  aliud  quam  quod  Dei  timor
inspirat,  et  tanta,  quae  in  illa  est,  excellentia
sanctitatis hortatur. Ego autem, quem dicis etiam
prohibere debuisse, fateor non potui sic sapere, ut
tanto  vel  tumultu  vel  offensione  magis  everti
vellem ecclesiam cui servio, quam id quod a tali
viro nobis offerebatur, accipere. [447]

EPISTOLA CXXVII.21

DOMINIS  EXIMIIS  MERITOQUE
HONORABILIBUS  AC  DESIDERABILIBUS  FILIIS,
ARMENTARIO  ET  PAULINAE,  AUGUSTINUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Augustinus  Armentarium  et  hujus  uxorem
Paulinam hortatur ut mundum contemnant, et continentiæ
votum quo se pariter obligarunt exsolvant.

I. Vir  egregius,  filius  meus  Ruferius,  affinis
vester,  retulit  mihi  quid Domino voveritis :  qua
eius narratione exhilaratus, et ibidem metuens ne
aliud  suadeat  ille  tentator  qui  bonis  talibus
antiquitus  invidet,  exhortandam  paucis  credidi
Caritatem  tuam,  domine  eximie  meritoque

21 Alias XLV, quæ autem 127 erat, nunc 100. – Scripta forte an. 411.
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honorabilis et desiderabilis fili, ut cogites quod in
divinis  eloquiis  legitur :  Ne  tardes  converti  ad
Dominum,  neque  differas  de  die  in  diem22 ;  atque
arripias  curesque reddendum quod ei  te vovisse
nosti,  qui  et  debita  exigit  et  promissa  persolvit.
Nam et hoc scriptum est : Vovete, et reddite Domino
Deo  vestro23 :  quamquam etsi  non  vovisses,  quid
aliud  tibi  suadendum  fuit,  aut  quid  melius  ab
homine fieri potest, quam ut ei se restituat a quo
institutus  est ;  praesertim quia  caritatis  erga nos
Dei  tantum  apparuit  atque  eluxit  indicium,  ut
Filium suum unigenitum mitteret, qui pro nobis
moreretur24 ? Restat ergo ut fiat quod Apostolus
ait,  propterea  mortuum  esse  Christum,  ut  qui
vivunt  non  sibi  iam  [448]  vivant,  sed  ei  qui  pro  ipsis
mortuus est et resurrexit25. Nisi forte adhuc mundus
amandus est, tanta rerum labe contritus, ut etiam
speciem seductionis  amiserit.  Nam quantum illi
laudandi atque praedicandi, qui dignati non sunt
etiam  cum  mundo  florente  florere ;  tantum
increpandi  et  accusandi  sunt,  quos  perire  cum
pereunte delectat.

II. Labores  et  pericula  et  exitia  huius
transitoriae  vitae,  si  pro  eadem vita  quandoque
finienda  subeuntur,  ut  mors  eius  non  omnino
auferatur, sed paululum differatur ; quanto magis

22 Eccli 5, 8.
23 Ps 75, 12.
24 Cf. 1 Io 4, 9.
25 2 Cor 5, 15, et Beda vulgatus ibidem.
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pro  aeterna  subeunda  sunt,  ubi  mortem  nec
natura sollicite  cavet,  nec ignavia  turpiter  timet,
nec  sapientia  fortiter  sustinet !  nulli  quippe  erit
quae  non  erit.  Habeat  igitur  te  vita  aeterna  in
dilectoribus  suis.  Nonne  cernis,  haec  vita
miserabilis  et  egena  quam  vehementes  habeat,
quantumque  sibi  obliget  amatores  suos ?  qui
tamen  periculo  eius  saepe  turbati,  citius  eam
finiunt, eo ipso quo finire formidant, et mortem
dum  declinant,  accelerant,  veluti  si  quisquam
fluvio  rapiendus  irruat,  latronem  bestiamve
fugiendo.  Iactant  in  mare  tempestate  saeviente
aliquando  et  alimenta ;  et  ut  vivant,  proiciunt
unde vivunt,  ne cito finiatur quod vel  in labore
vivitur.  Quantis  laboribus  agitur,  ut  longiore
tempore  laboretur !  et  mors  cum  impendere
coeperit,  ideo cavetur,  ut  diutius timeatur.  Nam
inter tot casus fragilitatis humanae, quam multae
mortes timentur, quarum certe una cum venerit,
restat caeteras non timeri ! et tamen fugitur una ut
omnes timeantur. Quibus excruciantur doloribus,
qui curantur a medicis et secantur !  numquid ut
non  moriantur ?  Sed  ut  aliquanto  serius
moriantur.  Multi  cruciatus  suscipiuntur  certi,  ut
pauci  dies  adficiantur  incerti :  et  nonnumquam
ipsis  doloribus  victi  continuo  moriuntur,  [449]
quos mortis  timore suscipiunt ;  et  cum omnino
non eligant vitam finire ne doleant, sed dolere ne
finiant,  accidit  eis  ut  doleant  et  finiant :  non
solum  quia  et  sanati  utique  vitam  finiunt  post
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dolores,  quae  tantis  poenis  comparata  nec
sempiterna  esse  potest,  quia  mortalis  est,  nec
diuturna,  quia tota brevis  est,  nec de ipso brevi
spatio sui secura, quia semper incerta est ; verum
etiam quod aliquando eam dolore finierunt, quam
ne finirent, dolere voluerunt.

III. Habet  etiam  hoc  magnum  malum,  ac
vehementer  exsecrandum  et  horrendum  nimius
amor vitae istius,  quod multi  dum volunt paulo
diutius  vivere,  graviter  offendunt  Deum,  apud
quem  est  fons  vitae26 ;  atque  ita,  dum  ab  eis
frustra  qui  necessario  futurus  est  vitae  finis
metuitur, illinc prohibentur ubi sine fine vivitur.
Huc accedit quia vita misera etiamsi posset esse
perpetua,  nullo  modo  beatae  vitae  etiam
brevissimae  comparanda  est :  et  tamen  isti
amando miserrimam atque brevissimam, perdunt
beatissimam  ac  sempiternam,  cum  in  hac  ipsa,
quam  male  diligunt,  hoc  velint  quod  in  altera
perdunt ; quia utique in ista nec miseriam diligunt,
nam beati esse volunt, nec brevitatem, nam eam
finiri nolunt ; tantum quia vita est, sic amatur, ut
saepe propter eam, licet miseram et brevem, beata
et sempiterna amittatur.

IV. His  consideratis,  quid  magnum  vita
aeterna  iubet  amatoribus  suis,  cum se  iubet  sic
amari  quemadmodum  haec  amatur  a  suis ?  an
vero  dignum  est  vel  ferendum,  cum
contemnuntur omnia quae amantur in mundo, ut
26 Ps 35, 10.
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vita  post  paululum  finienda,  saltem  ipsum
paululum teneatur in mundo ; et non contemnitur
mundus,  ut  obtineatur  vita  quae sine  fine  apud
illum est,  per  quem factus  est  mundus ?  Modo
cum  ipsa  Roma,  domicilium  clarissimi  imperii,
barbarico  vastaretur  incursu,  quam  [450]  multi
huius  vitae  temporalis  amatores,  ut  eam  vel
infeliciter  producendam  nudamque  redimerent,
dederunt omnia quae illi non solum oblectandae
et  ornandae,  verum  etiam  sustentandae
tuendaeque servabant ! Solent certe amatores illis
quas amant, ut eas habeant, multa conferre : isti
amatam suam non haberent, nisi amando inopem
reddidissent ; nec ei multa conferrent, sed cuncta
potius auferrent, ne sibi eam hostis auferret. Nec
eorum reprehendo consilium : quis enim nesciat
perituram fuisse ipsam, si non ea perissent quae
recondita  fuerant  propter  ipsam ?  quamvis  et
quidam perdiderint prius illa, mox ipsam ; quidam
vero  licet  parati  cuncta  perdere  propter  ipsam,
prius  perdiderint  ipsam.  Sed  hinc  admonendi
sumus  quales  aeternae  vitae  dilectores  esse
debeamus, ut propter eam contemnamus cuncta
superflua, cum pro hac transitoria vita contempta
sint quae illi fuerant necessaria.

V. Neque  enim  amatam  nostram,  sicut  illi
suam, ut teneamus, exspoliamus ; sed illi aeternae
adipiscendae  istam  temporalem  velut  famulam
expeditiorem  servire  facimus,  si  eam  nec
ornamentorum vanorum vinculis  alligemus,  nec
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curarum  noxiarum  sarcinis  oneremus,
audiamusque  Dominum,  qui  nobis  illam  vitam
summo  ardore  desiderandam  fidelissime
pollicetur,  velut  in  totius  mundi  concione
clamantem :  Venite  ad  me  omnes  qui  laboratis  et
onerati estis, et ego vos reficiam. Tollite iugum meum super
vos, et discite a me quia mitis sum et humilis corde ; et
invenietis  requiem animabus vestris.  Iugum enim meum
lene,  et  onus  meum  leve  est27.  Haec  disciplina  piae
humilitatis,  ventosam  et  turbidam  cupiditatem,
avidam  rerum  extra  nostram  potestatem
constitutarum, pellit  ex animo, et  quodammodo
exspirat.  Ibi  [451]  enim  labor,  ubi  multa
quaeruntur  et  diliguntur,  quibus  adipiscendis
atque  retinendis  voluntas  non  satis  est,  quia
consequentem non habet facultatem.  Iusta vero
vita,  cum volumus, adest, quia eam ipsam plene
velle,  iustitia  est ;  nec  plus  aliquid  perficienda
iustitia, quam perfectam voluntatem requirit. Vide
si  labor  est,  ubi  velle  satis  est.  Unde  divinitus
dictum est :  Pax in terra hominibus bonae voluntatis28.
Ubi  pax,  ibi  requies ;  ubi  requies,  ibi  finis
appetendi,  et  nulla  causa  laborandi.  Sed  haec
voluntas  ut  plena  sit,  oportet  ut  sana  sit :  erit
autem sana, si medicum non refugiat, cuius solius
gratia  sanari  potest  a  morbo  desideriorum
noxiorum.  Ipse  est  ergo  medicus  qui  clamat :
Venite ad me omnes qui laboratis, iugum suum lene,

27 Mt 11, 28.
28 Lc 2, 14.
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et  onus  leve  dicens ;  quia  diffusa  per  Spiritum
sanctum  caritate  in  cordibus  nostris29,  profecto
amabitur quod iubebitur, et non erit asperum nec
onerosum,  si  sub  hoc  uno  iugo,  quanto  minus
tumida,  tanto  magis  libera  cervice  serviatur.  Et
haec  est  una  sarcina,  qua  eius  baiulus  non
premitur,  sed  levatur.  Divitiae  si  diliguntur,  ibi
serventur  ubi  perire  non  possunt.  Honor  si
diligitur,  illic  habeatur  ubi  nemo  indignus
honoratur.  Salus  si  diligitur,  ibi  adipiscenda
desideretur  ubi  adeptae  nihil  timetur.  Vita  si
diligitur, ibi acquiratur ubi nulla morte finitur.

VI. Reddite igitur quod vovistis, quia vos ipsi
estis,  et  ei  vos  redditis  a  quo  estis ;  reddite,
obsecro.  Neque  enim  quod  redditis,  reddendo
minuetur,  sed  potius  servabitur  et  augebitur :
benignus  enim exactor  est,  non  egenus ;  et  qui
non crescat ex redditis,  sed in se crescere faciat
redditores.  Huic  ergo  quod  non  redditur,
perditur : quod autem redditur, reddenti additur ;
imo vero in eo cui redditur, ipse reddens servatur.
Idipsum quippe  erit  [452]  redditum et  redditor,
quia  idipsum  erat  debitum  et  debitor.  Deo
namque  seipsum debet  homo,  eique  reddendus
est  ut  beatus  sit,  a  quo  accepit  ut  sit.  Hoc
significat quod in Evangelio Dominus ait : Reddite
Caesari quae Caesaris sunt, et Deo quae Dei sunt30. Hoc
enim  dixit,  cum  sibi  demonstrato  nummo,  et

29 Rom 5, 5.
30 Mt 22, 21.

32



quaesito  cuius  haberet  imaginem,  responsum
esset, Caesaris ; ut hinc intellegerent, quod Deus
exigeret  ab  homine  imaginem  suam in  homine
ipso,  sicut  Caesar  suam  exigebat  in  nummo.
Quanto magis ergo reddenda est cum promittitur,
cui etiam non promissa debetur !

VII. Quapropter,  carissime, possem quidem
pro  mea  quantulacumque  facultatula,  sancti
propositi quod Deo vovisse vos comperi, uberius
laudare fructum, ac demonstrare quid distet inter
christianos  dilectores  mundi  huius,  et
contemptores,  quamvis  fideles  utrique  dicantur.
Eodem utrique  lavacro  sacri  fontis  abluti  sunt,
eisdem  imbuti  consecratique  mysteriis,  utrique
eiusdem Evangelii  non auditores tantum, verum
etiam praedicatores ; nec utrique tamen regni Dei
lucisque participes, et vitae aeternae, quae sola est
beata,  cohaeredes.  Dominus enim Iesus non ab
eis  qui  non  audiunt,  sed  eos  inter  se  auditores
verborum  suorum,  latissimo  limite,  non  tenui
distinctione discrevit :  Qui audit, inquit,  verba mea
haec, et facit ea, similabo eum viro prudenti qui aedificavit
domum suam supra petram :  descendit  pluvia,  venerunt
flumina, flaverunt venti, et impegerunt in domum illam, et
non cecidit ; fundata enim erat supra petram. Qui autem
audit verba mea haec, et non facit ea, similabo eum viro
stulto  qui  aedificavit  domum  suam  super  arenam :
descendit  pluvia,  venerunt  flumina,  flaverunt  venti,  et
impegerunt in domum illam, [453] et cecidit, et facta est
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ruina eius magna31. Audire ergo illa verba, aedificare
est ; in hoc utrique pares sunt : in faciendo autem,
et  non faciendo quod audiunt,  tantum dispares,
quantum  aedificium  petrae  soliditate  fundatum
dispar  est  ei  quod  sine  ullo  fundamento  facili
arenae mobilitate subvertitur.  Nec ideo quisquis
omnino non audit,  tutius sibi  aliquid comparat :
nihil enim aedificans, sine ullo tecto multo facilius
obruendus, rapiendus, et dispergendus imbribus,
fluviis ventisque donatur.

VIII. Possem etiam pro modulo meo eosdem
ipsos  pertinentes  ad  dexteram  regnumque
coelorum in suis gradibus meritisque distinguere,
atque ostendere quo differat vita coniugalis filios
procreantium  patrum  matrumque  familias,
verumtamen religiosorum ac piorum, ab ea vita
quam  vos  Deo  vovistis,  si  nunc  ad  eam
vovendam  exhortandus  esses ;  sed  quia  iam
vovisti,  iam te obstrinxisti,  aliud tibi  facere non
licet. Priusquam esses voti reus, liberum fuit quo
esses inferior ; quamvis non sit gratulanda libertas
qua fit ut non debeatur quod cum fuero redditur.
Nunc vero quia tenetur apud Deum sponsio tua,
non te ad magnam iustitiam invito, sed a magna
iniquitate  deterreo.  Non enim  talis  eris,  si  non
feceris quod vovisti, qualis mansisses, si nihil tale
vovisses.  Minor  enim  tunc  esses,  non  peior :
modo autem tanto, quod absit, miserior, si fidem
Deo fregeris, quanto beatior, si persolveris.  Nec
31 Mt 7, 24 ; Lc 6, 47.
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ideo te vovisse poeniteat, imo gaude iam tibi non
licere  quod  cum  tuo  detrimento  licuisset.
Aggredere itaque intrepidus, et dicta imple factis ;
ipse  adiuvabit,  qui  vota  tua  expetit.  Felix  est
necessitas quae in meliora compellit.

IX. Una  sola  esse  causa  posset,  qua  te  id
quod vovisti,  [454]  non solum non hortaremur,
verum etiam prohiberemus implere,  si  forte tua
coniux  hoc  tecum  suscipere  animi  seu  carnis
infirmitate  recusaret.  Nam et vovenda talia  non
sunt a coniugatis,  nisi  ex consensu et  voluntate
communi : et si praepropere factum fuerit, magis
est  corrigenda  temeritas  quam  persolvenda
promissio.  Neque  enim  Deus  exigit,  si  quis  ex
alieno aliquid voverit,  sed potius  usurpare  vetat
alienum. Divina quippe de hac re per Apostolum
est  prolata  sententia :  Uxor  non  habet  potestatem
corporis sui, sed vir ; similiter et vir non habet potestatem
corporis  sui,  sed  mulier32 : sexum  nomine  corporis
nuncupavit.  Sed  cum  illam  tam  paratam  esse
audiam  Deo  dicare  continentiam,  ut  eo  solo
impediatur, si tibi debitum reddere coniugali iure
compellitur ;  ambo  Deo  reddite  quod  ambo
vovistis, ut illi persolvatur quod ab alterutro non
exigitis. Si continentia virtus est, sicuti est, cur ad
eam sit promptior sexus infirmior,  cum virtus a
viro  potius  cognominata  videatur33,  sicut
similitudo  vocabuli  resonat ?  Noli  ergo  vir

32 1 Cor 7, 4.
33 Cf. CICER., Tusc. 2, 18, 43.
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abhorrere  a  virtute  quam  mulier  est  parata
suscipere.  Sit  vester  consensus  oblatio  ad
supernum  altare  Creatoris,  et  victa
concupiscentia,  tanto  fortius  quanto  sanctius
vinculum  caritatis.  Gaudeamus  de  vobis  in
abundanti gratia Christi, domini eximii meritoque
honorabiles et desiderabiles filii. [455]

EPISTOLA CXXVIII.34

HONORABILI AC DILECTISSIMO FILIO, VIRO
CLARISSIMO  ET  SPECTABILI  TRIBUNO  ET
NOTARIO,  MARCELLINO,ii AURELIUS,  SILVANUS,
ET UNIVERSI EPISCOPI CATHOLICI.

Marcellini  Edicto  collationis  apud  Carthaginem
habendæ conditiones præscrihenti consentire se profitentur
episcopi  catholici,  id  etiam  ultro  pollicentes,  non
postulaturos  ut  sibi  servetur  episcopatus  si  victi  fuerint,
cum tamen velint  dignitatem Donavistis  episcopis  etiam
viciis suam cuique integram manere.

1. Edicto  Spectabilitatis  tuae,  quo  nostrae
collationis  tranquillitati  quietique  servandae,  et
veritati  manifestandae  muniendaeque  consultum
est,  in  omnibus  nos  consentire,  sicut  admonere
dignatus es, per has litteras intimamus ; hoc est,
de  loco  et  tempore  ipsius  collationis,  et  de
numero  eorum  quos  praesentes  esse  oportebit.
Consentimus  etiam  ut  hi  quibus  conferendi
delegamus officium, subscribant prosecutionibus

34 Ascita ex 9, veteris edit. Tom. Quæ autem 128 erat, nunc 112. – Scripta
an. 411.
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suis :  inque  illo  scripto,  quo  eis  hoc  munus
imponimus, ratumque nos habituros quod egerint
pollicemur, subscriptiones omnium nostrum non
solum habeas factas, verum etiam cum fiunt ipse
perspicias ;  admonituri  quoque,  Domino
adiuvante, populum christianum, ut a collationis
loco,  quietis  et  tranquillitatis  gratia,  suum
abstineat omnino conventum, et ea quae aguntur,
non  cum  aguntur,  audire  festinet,  sed  [456]
conscripta  ut  cognoscat,  exspectet,  sicut  ea  te
prolaturum omnibus promisisti.

II. Illo  etiam,  veritate  confisi,  nos  vinculo
conditionis  obstringimus,  ut  si  nobis  ii  cum
quibus  agimus  demonstrare  potuerint,  cum
secundum  Dei  promissa  populi  christiani
usquequaque  crescendo  iam  magnam  partem
orbis  implerent,  et  in  caeteram  dilatarentur
implendam,  subito  Ecclesiam  Christi,  nescio
quorum, quos isti  accusant,  peccatorum periisse
contagio,  et in sola remansisse parte Donati ;  si
hoc, ut dictum est, demonstrare potuerint, nullos
apud  eos  honores  episcopalis  muneris
requiremus,  sed  eorum  sequemur,  pro  sola
aeterna  salute,  consilium,  quibus  tanti  gratiam
beneficii pro cognita veritate debebimus. Si autem
nos  potius  valuerimus  ostendere  Ecclesiam
Christi, omnium non solum Africanarum, verum
etiam  transmarinarum  provinciarum,
multarumque  gentium  spatia  feracissima
populorum copia iam tenentem, et, sicut scriptum

37



est,  toto  mundo  fructificantem  atque
crescentem35,  nullorum  hominum  sibi
commixtorum  peccatis  perire  potuisse :  si
denique ipsorum, quos tunc accusare voluerunt,
potius  quam convincere  valuerunt,  quaestionem
demonstraverimus esse finitam, quamvis non in
eis  Ecclesiae  causa  consistat ;  et  Caecilianum
innocentem, illos autem violentos et calumniosos
esse iudicatos ab eo imperatore, ad cuius examen
criminationes  suas  ultro  accusando  miserunt :
postremo  si  quidquid  de  peccatis  quorumlibet
hominum dixerint,  vel  humanis  documentis,  vel
divinis  probaverimus,  aut  eorum  innocentiam
falsis criminibus appetitam, aut Christi Ecclesiam,
cuius  communioni  cohaeremus,  nullis  eorum
delictis  esse  destructam ;  sic  eius  nobiscum
teneant  unitatem,  ut  non  solum  viam  salutis
inveniant, sed nec honorem episcopatus amittant.
Neque  enim  in  eis  divinae  Sacramenta  [457]
veritatis,  sed  commenta  humani  detestamur
erroris :  quibus  sublatis  fraternum  pectus
amplectimur,  Christiana  nobis  caritate
coniunctum,  quod  nunc  dolemus  dissensione
diabolica separatum.

III. Poterit  quippe  unusquisque  nostrum,
honoris  sibi  socio  copulato,  vicissim  sedere
eminentius,  sicut  peregrino  episcopo  iuxta
considente  collega.  Hoc  cum  alternis  basilicis
utrinque conceditur, uterque ab alterutro honore
35 Cf. Col 1, 6.
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mutuo praevenitur ;  quia ubi praeceptio caritatis
dilataverit corda, possessio pacis non fit angusta,
ut  uno  eorum  defuncto,  deinceps  iam  singulis
singuli  pristino  more  succedant :  nec  novum
aliquid  fiet ;  nam  hoc  ab  ipsius  separationis
exordio,  in eis qui damnato nefariae discissionis
errore  unitatis  dulcedinem  vel  sero  sapuerunt,
catholica dilectio custodivit. Aut si forte christiani
populi  singulis  delectantur episcopis,  et  duorum
consortium,  inusitata  rerum  facie  tolerare  non
possunt, utrique de medio secedamus, et Ecclesiis
in  singulis  damnata  schismatis  causa,  in  unitate
pacifica constitutis, ab his qui singuli in Ecclesiis
singulis  invenientur,  unitate  facta  per  loca
necessaria  singuli  constituantur  episcopi.  Quid
enim  dubitemus  Redemptori  nostro  sacrificium
istius humilitatis offerre ? an vero ille de coelis in
membra  humana  descendit,  ut  membra  eius
essemus ;  et  nos,  ne  ipsa  eius  membra  crudeli
divisione  lanientur,  de  cathedris  descendere
formidamus ?  Propter  nos  nihil  sufficientius,
quam  christiani  fideles  et  oboedientes  sumus :
hoc ergo semper simus. Episcopi autem propter
christianos  populos  ordinamur :  quod  ergo
christianis populis ad christianam pacem prodest,
hoc de nostro episcopatu faciamus. Si servi utiles
sumus,  cur  Domini  aeternis  lucris  pro  nostris
temporalibus  sublimitatibus  invidemus ?
Episcopalis  dignitas  fructuosior  nobis  erit,iii si
gregem  Christi  magis  [458]  deposita  collegerit,
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quam  retenta  disperserit.  Nam  qua  fronte  in
futuro saeculo promissum a Christo sperabimus
honorem,  si  christianam  in  hoc  saeculo  noster
honor impedit unitatem ?

IV. Haec  propterea  Praestantiae  tuae
scribenda  curavimus,  ut  et  per  te  innotescant
omnibus. Postulamus ut in adiutorio Domini Dei
nostri,  quo admonente  ista promittimus,  et quo
adiuvante  nos  implere  posse  confidimus,  etiam
ante collationem, si fieri potest, corda hominum
vel  infirma,  vel  dura,  pia  caritas  aut  sanet,  aut
edomet ;  ac  sic  iam  pacificis  mentibus  non
resistamus  manifestissimae  veritati,  et
disputationem  nostram  vel  praecedamus
concordia,  vel sequamur. Neque enim desperare
debemus,  si  recolunt  beatos  esse  pacificos,
quoniam ipsi filii Dei vocabuntur36, multo dignius
et facilius eos velle ut pars Donati universo orbi
christiano  reconcilietur,  quam  universus  orbis
christianus  a  parte  Donati  rebaptizetur :  cum
praesertim  de  Maximiani  sacrilego  et  damnato
schismate  venientes,  quos  etiam  terrenarum
potestatum  iussionibus  insectando  emendare
curarunt,  tanta  dilectione  quaesierint  ut  nec
baptismum ab eis datum rescindere auderent, et
quosdam  eorum  damnatos,  sine  ulla  honoris
eorum diminutione susciperent, quosdam vero in
illius  discissionis  societate  impollutos  fuisse
censerent.  Quorum  inter  se  concordiae  non
36 Mt 5, 9.
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invidemus ; sed eos certe oportet advertere quam
pie  tanto  studio  ramum  a  se  fractum  radix
catholica  inquirit,  si  ramus  ipse  similiter  a  se
parvum fragmen incisum sic  colligere  laboravit.
(Et alia manu) : Optamus te, fili, in Domino bene
valere.  Aurelius  episcopus  Ecclesiae  catholicae
Carthaginensis, huic epistolae subscripsi. (Item alia
manu) :  Silvanus  senex  Ecclesiae  Summensis
subscripsi. [459]

EPISTOLA CXXIX.37

HONORABILI  AC DILECTISSIMO  FILIO  V.  C.
ET  SPECTABILI  TRIBUNO  ET  NOTARIO
MARCELLINO,  AURELIUS,  SILVANUS,  ET
UNIVERSI EPISCOPI CATHOLICI.

Catholici episcopi Notoriæ Donatistarum respondent,
significantes Marcellino, se illis concedere quod petierant,
ut universi qui venerant eorum episcopi præsentes essent in
eo loco ubi celebranda erat collatio : tum etiam catholicæ
Ecclesiæ  causam  adversus  eorum  schisma  validis
argumentis vindicant.

I. Multum  nos  sollicitos  reddidit  Notoria, iv

vel litterae fratrum nostrorum, quos cupimus ad
catholicam  pacem  a  perniciosa  dissensione
converti, quod edicto Nobilitatis tuae, quo ipsius
disputationis  nostrae  tranquillitati  quietique
providisti, consentire noluerunt ; ne forte etiamsi
non omnes, aliqui tamen eorum per multitudinis

37 Desiderabatur in editis. Quæ autem 129 erat, nunc 97. – Scripta paulo
post superiorem.
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tumultum  seu  strepitum,  collationem,  quae
pacifica  et  pacata  esse  debet,  impediant.  Atque
utinam ipsos non pertentet ista cogitatio, et nos
potius fallat ista suspicio ! et ideo si velint omnes
esse  praesentes,  ut  cum  eis  visum  fuerit,
congregatis  illuc  etiam  nobis,  simul  inde
egrediamur concordes atque pacati, et schismatica
divisione  correcta,  fraterno  unitatis  Christi
vinculo  obstricti,  mirantibus  et  gaudentibus
omnibus  bonis,  dolente  autem  solo  diabolo  et
similibus  eius,  pariter  in  Ecclesiam  ad  [460]
gratiarum  actionem,  laudesque  Deo  reddendas
ardentissima et lucidissima caritate pergamus.

II. Quid enim magnum est, si oculus pacatus
attendat,  et  cogitatio  christiana  non  deserat
considerare  et  videre,  remotis  humanis
criminationibus seu veris seu falsis, in eis Litteris
Ecclesiam  esse  quaerendam,  ubi  Christus
Redemptor  eius  innotuit ?  Nam  sicut  non
audimus contra Christum eos qui dicunt corpus
eius  de  sepulcro  furatum  a  discipulis ;  sic  non
debemus  audire  contra  eius  Ecclesiam  eos  qui
dicunt non eam esse nisi in solis Afris et Afrorum
paucissimis  sociis :  Apostolus  quippe  dicit
quoniam  veraces  christiani  membra  sunt
Christi38 ;  sicut  ergo  non  credimus  furto
cuiusquam periisse  carnem Christi  mortuam de
sepulcro,  sic  credere  non  debemus  peccato
cuiusquam viva eius membra periisse de mundo.
38 Eph 4, 25.
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Non  est  itaque  difficile,  quoniam  caput  est
Christus,  et corpus Ecclesia,  simul in Evangelio
commendatum videre, et caput contra calumnias
Iudaeorum,  et  corpus  contra  criminationes
haereticorum.  Nam  quod  legitur :  Oportebat
Christum pati, et resurgere a mortuis tertio die39, contra
eos  est  qui  dicunt  mortuum  de  sepulcro  esse
sublatum ;  quod  autem  sequitur,  et  praedicari  in
nomine eius poenitentiam, et remissionem peccatorum, per
omnes  gentes,  incipientibus  ab  Ierusalem40,  contra  eos
est  qui  dicunt  non  esse  Ecclesiam  in  orbe
terrarum : ut uno brevi capitulo paucisque verbis,
et inimicus capitis, et inimicus corporis repellatur,
et, si fideliter attenderit, corrigatur.

III. Nam  tenere  istas  inimicitias  fratres
nostros tanto magis dolemus,  quanto magis  eos
constat  easdem  Scripturas  nobiscum  tenere,
quibus  haec  apertissima  testimonia  continentur.
Iudaei  quippe  qui  negant  resurrexisse  [461]
Christum, saltem non accipiunt Evangelium : isti
autem  fratres  nostri  utriusque  Testamenti
auctoritate devincti sunt ; et tamen criminari nos
volunt de Evangelio tradito, et nolunt ei credere
recitato. Sed nunc fortasse huius collationis cura
suscepta  diligentius  perscrutati  sunt  Scripturas
sacras ;  et  quia  in  eis  innumerabilia  testimonia
repererunt, quibus promissa est Ecclesia futura in
omnibus  gentibus,  et  toto  orbe  terrarum,  sicut

39 Lc 24, 46.
40 Lc 24, 47.
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eam reddi et praesentari coepisse in Evangelio et
Epistolis  apostolicis,  et in Actibus Apostolorum
videmus,  ubi  et  ipsa  loca,  et  civitates,  et
provinciae leguntur, per quas crevit, incipiens ab
Ierusalem,  ut  inde  se  etiam  in  Africam  non
migrando, sed crescendo diffunderet ; non autem
invenerunt  aliquod  testimonium  divinorum
eloquiorum,  ubi  dictum  est  eam  perituram  de
caeteris partibus mundi, et in sola Africa Donati
parte mansuram ; et viderunt quam sit absurdum,
pro illa, quae fuerat peritura, tot testimonia divina
recitari ;  pro  ea  vero,  quae,  sicut  putant,  fuerat
Domino  placitura,  nullum  eius  testimonium
reperiri : haec forte cogitantes, ad finiendas vanas,
et  perniciosas,  et  saluti  aeternae  contrarias
inimicitias,  ad  locum  collationis  nostrae  omnes
convenire  voluerunt,  non  ut  tumultus  novus
oriatur, sed ut vetusta discordia finiatur.

IV. Nam et illud quo in nos solent graviter
irritari,  quod  reges  terrae,  quos  tanto  ante
praedictum est Christo domino servituros,  leges
contra  haereticos  et  schismaticos  pro  catholica
pace  constituunt,  credimus  quod  aliquando
cogitaverint non esse culpandum : quia et antiqui
reges  non  solum  gentis  Hebraicae,  sed  etiam
alienigenae, ne quisquam contra Deum Israel, hoc
est  verum  Deum,  non  tantum  faceret,  sed  vel
diceret  aliquid,  omnes  regni  sui  populos
praeceptis  minacissimis  terruerunt ;  et  maiores
istorum ipsam Caeciliani  causam,  unde nata  est
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ista  [462]  dissensio,  ad  Constantinum
imperatorem  per  Anulinum  proconsulem
accusando miserunt ;  quod utique non ob aliud
videntur  fecisse,  nisi  ut  imperator  Constantinus
contra eos qui superati essent, eis qui superassent,
aliquid  regali  auctoritate  decerneret ;  totamque
ipsam causam potuerunt (et forte fecerunt ipsius
collationis  necessitate),  archivis  publicis
perscrutatis,  invenire  olim  esse  finitam,  post
ecclesiastica  iudicia,  quibus  absolutus  est
Caecilianus,  illo  etiam  imperatore  iudicante,  ad
cuius  examen rem totam et  primo miserunt,  et
postea perduxerunt. Ibi potuerunt etiam causam
Felicis  Aptungensis  ordinatoris  Caeciliani,  quem
malorum  omnium  fontem  in  concilio41 suo
dixerant,  cognoscente  Aeliano  proconsule  ex
praecepto  eiusdem  imperatoris,  invenire
purgatam.

V. Quamquam et hoc si attenderunt, et, quod
facile  fuerat,  adverterunt,  in  Scripturis  sanctis
Ecclesiam Christi  permixtis  zizaniis,  et  palea,  et
piscibus malis futuram esse promissam usque ad
tempus messis42, ventilationis43, et littoris44, utique
cogitare  potuerunt,  etiamsi  malam  causam
Caecilianus  et  coepiscopi  eius  habuissent,  nihil
eos  praeiudicare  potuisse  orbi  christiano,  quem

41 Carthaginensi an. 311.
42 Mt 13, 24-30.
43 Mt 3, 12.
44 Mt 13, 47-48.
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Deus paucis  credentibus  tanto ante promisit,  et
nunc  multis  videntibus  reddidit.  Nisi  forte  plus
contra Ecclesiam valuit homo peccans, quam pro
Ecclesia  Deus  iurans,  et  iniquitas  quod  amisit,
quam veritas quod promisit.  Haec sentire quam
sit  stultum  et  impium  iam  fortasse  viderunt :
cogitaverunt  quoque  damnatos  a  se
Maximianistas  Primiani  damnatores  per
potestates  terrenas  etiam  de  basilicis  curasse
pellendos,  et  ibi  certius exemplo suo recentiore
didicerunt  non  esse  peccatum,  si  tale  aliquid
Ecclesia  contra  rebelles  suos  ab  huiusmodi
potestatibus  postulat :  et  quod  aliquos  ex
damnatis  postea  receperunt,  quos  cum  [463]
damnarent, aliis etiam plurimis in eadem societate
schismatis  constitutis  dilationem dederunt,  quos
in  Maximiani  sacrilegi  surculi  communione
impollutos mansisse dixerunt, et Baptismum vel a
damnatis,  vel  a  sociis  eorum,  quamvis  foris  in
schismate  datum,  rescindere  atque  iterare  non
ausi sunt ; satis utique iudicarunt ea quae contra
nos  dicebant,  exemplo  suo  esse  damnata :  et
credendum  est  quod  iam  intellegant  quam  sit
indignum,  quam intolerabile,  ut  cum sedeant  in
cathedris  episcopalibus  cum  istis,  et  cum  ipso
simul  Primiano  damnatores  eius  et  damnati  in
causa  eius,  ut  sit  pax  in  parte  Donati,  de
Caeciliano infametur orbis christianus, ne in pace
vivat unitas Christi.
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VI. Haec  omnia  fortasse  cogitantes,  et  Dei
timore  permoti,  omnes  collationis  loco  adesse
voluerunt,  non tumultus dispositione,  sed pacis.
Quod  enim  propterea  se  universos  adesse
dixerunt,  ut  eorum numerus  appareat,  quoniam
eos paucos esse adversarii saepe sui mentiti sunt ;
hoc si aliquando a nostris dictum est, de his locis
dici  verissime  potuit  ubi  nostrorum
coepiscoporum  et  clericorum  atque  laicorum
longe  maior  est  numerus,  et  maxime  in
proconsulari  provincia :  quamquam,  excepta
Numidia  consulari,  etiam  in  caeteris  provinciis
Africanis  nostrorum  numero  facillime
superentur ;  aut  certe,  in  comparatione omnium
gentium, per quas catholica communio dilatatur,
eos  esse  paucissimos  rectissime  dicimus.  Sed
nunc  si  numerum suum innotescere  voluissent,
nonne  ordinatius  atque  tranquillius  innotesceret
per eorum subscriptiones, quas ut mandato suo te
cernente  subiungant,  edicto  admonuisti ?  Quid
sibi ergo vult quod collationis loco omnes adesse
desiderant ?  Si  enim  pacem  non  cogitant,  quid
non  perturbabunt  locuturi,  aut  quid  illic  [464]
facient  tacituri ?  Nam  etiamsi  clamor  non  sit,
solus  susurrus  ipse  multorum,  satis  magnum
strepitum faciet, quo impediatur illa collatio.

VII. Quid  est  autem  quod  in  Notoria  sua
ponendum  putarunt,  ideo  se  iuste  flagitasse  ut
omnes  adessent,  quia  omnes  conventi  sunt  ut
venirent ?  quasi  possent  eligi  pauci  qui  adesse
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deberent, nisi ab omnibus qui venissent, ut eorum
electioni  te  praesente  subscriberent,  ac  sic  in
paucis omnes essent, cum ab omnibus pauci electi
essent.  Aut  ergo  tumultus  ab  eis  cogitatur,  aut
pax ;  quorum  illud  optamus,  illud  cavemus :  et
ideo ne forte, quod absit, hoc praeparetur potius
quod cavemus quam quod optamus, consentimus
adesse omnes illos, ut tamen a nobis tantus adsit
numerus,  quantus  tuae  Spectabilitati  sufficere
visus  est ;  ut  tumultuosum  per  turbas  si  quid
emerserit, nonnisi eis recte imputetur, in quorum
parte praesens fuerit ad rem, quae a paucis agenda
est, omnino superflua multitudo. Si autem quod
votis  omnibus  cupimus,  quod  ardenter
appetimus,  quod  suppliciter  a  Domino
deprecamur,  causa  unitatis  faciendae  illa  erit
necessaria  multitudo,  cum  voluerint,  omnes
aderimus, et ad tantum bonum, illo adiuvante qui
hoc  donat,  alacriter  convolabimus,  dicentes.
Fratres  nostri  estis45,  non  iam  eis  qui  nos
detestantur, sed qui odio finito amplectuntur, ut
nomen Domini honorificetur, et appareat illis in
iucunditate  iam  nobiscum  experientibus,  quam
bonum  sit  et  iucundum  fratres  habitantes  in
unum46.  (Et alia manu) : Optamus te, fili,  in Deo
bene valere. (Item alia manu) : Aurelius episcopus
Ecclesiae  catholicae  Carthaginensis,  subscripsi.

45 Is 66, 5 (sec. LXX).
46 Ps 132, 1.
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(Item) :  Silvanus  primae  sedis  provinciae
Numidiae, subscripsi. [465]

EPISTOLA CXXX.47

AUGUSTINUS  EPISCOPUS  SERVUS  CHRISTI
SERVORUMQUE CHRISTI, RELIGIOSAE FAMULAE
DEI  PROBAE,v IN  DOMINO  DOMINORUM
SALUTEM.

Augustinus Probæ viduæ diviti  præscribit quomodo
sit orandus Deus.

I. Et petisse te et promisisse me recolens, ut
de  orando  Deo  ad  te  aliquid  scriberem,  ubi
tribuente ipso quem oramus, tempus facultasque
concessa  est,  oportuit  ut  debitum  meum  iam
iamque persolverem, et pio studio tuo in Christi
caritate  servirem.  Quam me autem laetificaverit
ipsa petitio tua, in qua cognovi quantam rei tantae
curam geris, verbis explicare non possum. Quod
enim  maius  oportuit  esse  negotium  viduitatis
tuae,  quam persistere  in  oratione  nocte  ac  die,
secundum  Apostoli  admonitionem ?  ille  quippe
ait :  Quae autem vere  vidua est  et  desolata speravit  in
Domino,  et  persistit  in  oratione  nocte  ac  die48.  Unde
mirum  videri  potest,  cum  sis  secundum  hoc
saeculum nobilis, dives, tantaeque familiae mater,
et in eo licet vidua, non tamen desolata, quomodo
occupaverit  cor  tuum  praecipueque  sibi
vindicaverit  orandi  cura ;  nisi  quia  prudenter

47 Alias CXXI, quæ autem 130 erat, nunc 144. – Scripota an. 411.
48 1 Tim 5, 5.
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intellegis quod in hoc mundo et in hac vita nulla
anima possit esse secura.

II.  Proinde qui tibi  eam cogitationem dedit,
profecto  facit  quod  Discipulis  suis,  non  pro
seipsis, sed pro humano [466] genere contristatis,
et  desperantibus  quemquam  posse  salvari,
posteaquam  ab  illo  audierunt  facilius  esse
camelum intrare per foramen acus, quam divitem
in  regnum  coelorum49 ;  mirifica  et
misericordissima  pollicitatione  respondit :  Deo
esse facile  quod hominibus  impossibile  est.  Cui
ergo  facile  est  ut  etiam  dives  intret  in  regnum
coelorum, inspiravit  tibi  piam sollicitudinem, de
qua me consulendum putasti quonam modo esset
tibi orandum. Ille namque cum etiam hic adhuc
esset  in  carne,  Zachaeum  divitem  in  regnum
coelorum  misit50,  et  resurrectione  atque
ascensione  glorificatus,  multos  postea  divites
impartito  Spiritu  sancto  fecit  huius  saeculi
contemptores,  et  finita  divitiarum  cupiditate
ditiores.  Quomodo  enim  tu  sic  studeres  orare
Deum,  nisi  sperares  in  eo ?  quomodo  autem
sperares in eo, si sperares in incerto divitiarum, et
contemneres  praeceptum  saluberrimum,  quo
Apostolus  ait :  Praecipe  divitibus  huius  mundi  non
superbe sapere, neque sperare in incerto divitiarum, sed in
Deo  vivo  qui  praestat  nobis  omnia  abundanter  ad
fruendum ;  ut  divites  sint  in  operibus  bonis,  facile

49 Mt 19, 24-26 ; Mc 10, 25.
50 Lc 18, 27.
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tribuant,  communicent,  thesaurizent  sibi  fundamentum
bonum in futurum, ut apprehendant veram vitam51 ?

III.  Debes  itaque  prae  amore  huius  verae
vitae, etiam desolatam te putare in hoc saeculo, in
quantalibet eius felicitate verseris. Nam sicut est
illa  vera  vita,  in  cuius  comparatione  utique  ista
quae  multum  amatur,  quamlibet  iucunda  atque
producta sit,  nec vita  dicenda est :  sic est etiam
solatium verum, quod per  prophetam Dominus
promittit  dicens :  Dabo  illi  solatium  verum,  pacem
super  pacem52 ;  sine quo solatio  quaecumque sunt
terrena  solatia,  magis  in  eis  desolatio,  quam
consolatio  [467] reperitur. Divitiae quippe atque
fastigia dignitatum, caeteraque huiusmodi quibus
felices  se  esse  putant  mortales  verae  illius
felicitatis  expertes,  quid  afferunt  consolationis,
cum  sit  eis  non  indigere  quam  eminere
praestantius ; quae plus excruciant adepta timore
amissionis,  quam  concupita  adeptionis  ardore ?
Talibus  bonis  non  fiunt  homines  boni,  sed
aliunde boni facti, bene utendo faciunt ut ista sint
bona.  Non sunt ergo in iis  vera solatia,  sed ibi
potius ubi vera vita. Nam inde necesse est ut fiat
homo beatus, unde fit bonus.

IV.  Homines  autem boni  videntur  etiam in
hac  vita  praestare  non  parva  solatia.  Nam  si
paupertas  angit,  si  luctus  moestificat,  si  dolor
corporis  inquietat,  si  contristat  exsilium,  si  ulla

51 1 Tim 6, 17-19.
52 Is 57, 18-19 (sec. LXX).
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calamitas alia vexat, adsint boni homines qui non
solum  gaudere  cum  gaudentibus,  verum  etiam
flere cum flentibus53 norunt, et salubriter alloqui
et colloqui sciunt ; plurimum illa aspera leniuntur,
relevantur gravia, superantur adversa. Sed ille hoc
in eis et per eos agit, qui spiritu suo bonos fecit. E
contra,  si  divitiae  circumfluant,  nulla  orbitas
accidat, adsit sanitas carnis, incolumi habitetur in
patria,  et  cohabitent  mali  homines,  in  quibus
nemo  sit  cui  fides  habeatur,  a  quo  non  dolus,
fraus,  irae,  discordiae,  insidiae  timeantur,  atque
sustineantur ;  nonne  illa  omnia  fiunt  amara  et
dura, nec aliquid laetum vel dulce est in eis ? Ita in
quibuslibet  rebus  humanis  nihil  est  homini
amicum sine  homine  amico.  Sed quotusquisque
talis  invenitur,  de cuius animo et moribus sit in
hac vita certa securitas ? Nam sicut sibi quisque
nemo  alter  alteri  notus  est ;  et  tamen  nec  sibi
quisque  ita  notus  est,  ut  sit  de  sua  crastina
conversatione  securus.  Proinde  quamvis  ex
fructibus suis multi cognoscantur, et alii quidem
bene vivendo proximos laetificent, [468] alii male
vivendo contristent ; tamen propter humanorum
animorum ignota et incerta, rectissime Apostolus
admonet  ut  non  ante  tempus  quidquam
iudicemus,  donec  veniat  Dominus,  et  illuminet
abscondita tenebrarum, et manifestet cogitationes
cordis, et tunc laus erit unicuique a Deo54.

53 Rom 12, 15.
54 1 Cor 4, 5.
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V. In iis igitur vitae huius tenebris, in quibus
peregrinamur  a  Domino,  quamdiu  per  fidem
ambulamus, non per speciem55,  desolatam debet
se christiana anima reputare, ne desistat orare : et
Scripturarum  divinarum  sanctarumque  sermoni
discat tamquam lucernae in obscuro loco positae
fidei  oculum  intendere,  donec  dies  lucescat,  et
lucifer  oriatur  in  cordibus  nostris56.  Huius  enim
lucernae quidam fons ineffabilis  lumen illud est,
quod sic lucet in tenebris, ut non comprehendatur
a  tenebris,  cui  videndo,  fide  corda  mundanda
sunt :  Beati enim  mundo corde ;  quoniam ipsi  Deum
videbunt57 ; et :  Scimus quoniam cum apparuerit, similes
ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est58. Tunc erit
vera vita  post mortem, verumque solatium post
desolationem :  illa  vita  eximet  animam nostram
de  morte,  et  illud  solatium  oculos  nostros  a
lacrymis59 ;  et  quoniam  ibi  iam  non  erit  ulla
tentatio,  ideo  sequitur  in  eodem psalmo :  Pedes
meos  a  lapsu60. Porro  si  nulla  tentatio,  iam  nulla
oratio :  non  enim  ibi  adhuc  erit  promissi  boni
exspectatio,  sed  redditi  contemplatio ;  unde :
Placebo, inquit : Domino in regione vivorum61, ubi tunc
erimus,  non  in  deserto  mortuorum,  ubi  nunc
55 2 Cor 5, 6-7.
56 2 Pt 1, 19.
57 Mt 5, 8.
58 Io 3, 2.
59 Ps 114, 8.
60 Ps 114, 8.
61 Ps 114, 8.
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sumus. Mortui enim estis, ait Apostolus, et vita vestra
abscondita est cum Christo in Deo : cum autem Christus
apparuerit vita vestra, tunc et vos apparebitis cum ipso in
gloria62.  [469]  Haec  est  enim  vera  vita,  quam
iubentur bonis operibus apprehendere divites : et
ibi  est  verum solatium ;  quo solatio  nunc vidua
desolata,  etiam  quae  filios  et  nepotes  habet,  et
domum suam pie tractat, agens cum omnibus suis
ut  ponant  in  Deo  spem  suam,  dicit  tamen  in
oratione :  Sitivit  tibi  anima mea :  quam multipliciter
tibi  et  caro  mea,  in  terra  deserta,  et  sine  via,  et  sine
aqua63 ; quod est ista moribunda vita, quibuslibet
mortalibus  solatiis  frequentetur,  quibuslibet
itinerantibus  comitetur,  quantalibet  rerum copia
cumuletur. Nosti quippe ista omnia quam incerta
sint : et in illius promissae felicitatis comparatione
quid essent, etiamsi incerta non essent ?

VI.  Haec  dixi,  quoniam  sermonem  meum
vidua dives et nobilis, et tantae familiae mater, de
oratione  quaesisti,  ut  etiam  tecum  in  hac  vita
permanentibus  et  obsequentibus  tuis,  te  sentias
desolatam,  nondum  utique  apprehensa  illa  vita,
ubi est verum certumque solatium, ubi implebitur
quod in prophetia dictum est :  Satiati sumus mane
misericordia tua ; et exsultavimus et iucundati sumus in
omnibus  diebus  nostris.  Iucundati  sumus  pro  diebus
quibus nos humiliasti, annis quibus vidimus mala64.

62 Col 3, 3.
63 Ps 41 3.
64 Ps 89, 14.
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VII.  Antequam  ergo  ista  consolatio  veniat,
quantacumque  temporalium  bonorum  felicitate
circumfluas,  ut  persistas  in  orationibus  die  ac
nocte,  desolatam te  esse  memineris.  Non enim
Apostolus  qualicumque  viduae  hoc  munus
tribuit :  Sed  quae  vere, inquit,  vidua  est  et  desolata,
speravit in Domino, et persistit in orationibus die ac nocte.
Quod  vero  sequitur,  vigilantissime  cave :  Quae
autem in  deliciis  agit,  vivens  mortua  est65 :  agit  enim
homo in iis quae diligit, quae pro magno appetit,
quibus beatum se esse credit.  Quapropter  quod
Scriptura [470] dixit de divitiis : Divitiae si affluant,
ne  apponatis  cor66,  hoc etiam de deliciis  tibi  dico :
Deliciae si affluant, ne apponas cor. Non ideo te
magnipendas,  quod  non  desunt,  quod  affatim
suppetunt,  quod  velut  ex  fonte  largissimo
terrenae  felicitatis  fluunt.  Omnino  haec  in  te
despice  atque  contemne,  nec  in  iis  quidquam
requiras  praeter  integram  corporis  valetudinem.
Haec  enim  contemnenda  non  est  propter
necessarios  usus  vitae,  antequam  mortale  hoc
induatur immortalitate67 ; hoc est vera et perfecta
et  perpetua  sanitate,  quae non terrena deficiens
infirmitate,  corruptibili  voluptate  reficitur,  sed
coelesti firmitate persistens, aeterna incorruptione
vegetatur. Nam et ipse Apostolus :  Carnis, inquit,

65 1 Tim 5, 5.
66 Ps 61, 11.
67 1 Cor 15, 54.
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providentiam  ne  feceritis  in  concupiscentiis68 ;  quia
gerimus curam carnis, sed ad necessitatem salutis.
Nemo enim umquam carnem suam odio habuit69,  sicut
itidem  ipse  dicit.  Hinc  est  enim  quod  et
Timotheum,  nimium,  sicut  apparet,  corporis
castigatorem  admonet  ut  modico  vino  utatur,
propter  stomachum  et  frequentes  suas
infirmitates70.

VIII.  Has  ergo  delicias,  in  quibus  vidua  si
agit,  hoc est,  si  delectatione cordis  haeret  atque
habitat, vivens mortua est, multi sancti et sanctae
omni  modo  caventes,  ipsas  velut  matres
deliciarum  divitias  dispergendo  pauperibus
abiecerunt,  et tali  modo in coelestibus thesauris
tutius  condiderunt.  Quod  si  tu  devincta  aliquo
pietatis  officio  non  facis,  tu  scis  quam  de  iis
rationem  reddas  Deo.  Nemo  enim  scit  quid
agatur in homine, nisi spiritus hominis qui in ipso
est71.  Nos non debemus ante tempus quidquam
iudicare, donec veniat Dominus, qui et illuminabit
abscondita  tenebrarum,  et  manifestabit
cogitationes cordis,  et tunc laus erit  unicuique a
Deo72.  [471]  Pertinet  tamen ad  vidualem curam
tuam, deliciae si affluant, ne apponas cor, ne in eis
putrescendo moriatur quod sursum esse debet ut

68 Rom 13, 14.
69 Eph 5, 29.
70 1 Tim 5, 23.
71 1 Cor 2, 11.
72 1 Cor 4, 5.
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vivat. Te in illorum numero deputato, de quibus
scriptum est : Vivent corda eorum in saeculum saeculi73.

IX.  Audisti  qualis  ores,  nunc  audi  et  quid
ores,  unde  me  maxime  consulendum  putasti,
quoniam te permovet quod ait Apostolus :  Quid
enim  oremus,  sicut  oportet  nescimus74 ;  et  timuisti  ne
magis  tibi  obsit,  non sicut  oportet  orare,  quam
non orare. Quod itaque dici breviter potest, ora
beatam vitam : hanc enim habere omnes homines
volunt ;  nam  et  qui  pessime  et  perdite  vivunt,
nullo modo ita viverent, nisi eodem modo se esse
vel  posse fieri  beatos putarent.  Quid ergo aliud
oportet te orare, nisi id quod cupiunt et mali et
boni, sed ad quod perveniunt non nisi boni ?

X.  Hic  fortasse  iam  quaeras  quid  sit  ipsa
beata  vita.  In  qua  quaestione  multorum
philosophorum ingenia otiaque contrita sunt, qui
tamen  eam  tanto  minus  invenire  potuerunt,
quanto  minus  eius  fontem honoraverunt,  eique
gratias non egerunt.  Prius itaque attende, utrum
acquiescendum sit eis qui dicunt eum beatum esse
qui secundum suam vivit voluntatem. Sed absit ut
hoc verum esse credamus : quid si enim nequiter
velit  vivere ?  Nonne  tanto  miserior  esse
convincitur,  quanto  facilius  mala  eius  voluntas
impletur ? Merito hanc sententiam etiam ipsi qui
sine cultu Dei philosophati sunt, respuerunt. Nam
quidam eorum vir eloquentissimus ait : Ecce autem

73 Ps 21, 27.
74 Rom 8, 26.
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alii  non  philosophi  quidem,  sed  prompti  tamen  ad
disputandum, omnes aiunt esse beatos qui vivunt ut ipsi
velint.  Falsum id quidem :  velle  enim quod non deceat,
idem ipsum miserrimum ; nec tam miserum est non [472]
adipisci  quod  velis,  quam  adipisci  velle  quod  non
oporteat75. Quid tibi videtur ? haec verba nonne ab
ipsa veritate per quemlibet hominem dicta sunt ?
Possumus ergo hic dicere quod Apostolus ait de
quodam propheta Cretensi, cum eius illi sententia
placuisset : Testimonium hoc verum est76.

XI. Ille igitur beatus est, qui omnia quae vult
habet, nec aliquid vult quod non decet. Quod si
ita  est,  vide  iam  quae  homines  non  indecenter
velint.  Alius  vult  coniugari,  alius  coniugio
viduatus  deinceps  continenter  eligit  vivere,  alius
nullum concubitum nec in ipsis nuptiis  experiri.
Et si aliud hic alio melius reperitur, nullum tamen
istorum possumus dicere indecenter aliquid velle :
sic et optare filios, nuptiarum scilicet fructum, et
eis qui suscepti fuerint vitam ac salutem, quo voto
plerumque occupatur etiam continentia vidualis ;
nam etsi  spreto coniugio  iam non optant  etiam
filios procreare, optant tamen quos procreaverunt
incolumes vivere. Ab hac omni cura immunis est
virginalis  integritas.  Habent tamen omnes caros,
et  caras,  quibus  non  indecenter  optant  etiam
temporalem salutem.  Sed cum istam salutem in
seipsis  et  in  eis  quos  diligunt  adepti  homines

75 CICER., Hortensius, (Phil. fr. 5, 39M ; 60R).
76 Tit 1, 13.
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fuerint,  num poterimus eos  dicere  iam beatos ?
Habent enim aliquid quod non dedecet velle ; sed
si  alia  non  habent  maiora  atque  meliora  et
utilitatis  decorisque pleniora,  adhuc a beata vita
longe absunt.

XII.  Placetne  igitur  ut  super  salutem istam
temporalem  optent  sibi  ac  suis  honores  et
potestates ? Sane, si ut per hoc consulant eis qui
vivunt sub eis, non propter haec ipsa, sed propter
aliud  quod  inde  fit  bonum,  decet  ea  velle :  si
autem  propter  inanem  fastum  elationis
pompamque  superfluam  vel  etiam  noxiam
vanitatis, non [473] decet. Quocirca si optant sibi
ac suis etiam sufficientiam rerum necessariarum,
de qua sic Apostolus loquitur :  Est autem quaestus
magnus pietas cum sufficientia. Nihil enim intulimus in
hunc  mundum,  sed  nec  auferre  hinc  aliquid  possumus :
victum et tegumentum habentes, his contenti simus. Nam
qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem et laqueum
et desideria multa stulta et noxia, quae mergunt homines
in  interitum  et  perditionem.  Radix  enim  omnium
malorum est  avaritia ;  quam quidam appetentes  a  fide
erraverunt,  et  inseruerunt  se  doloribus  multis77 :  hanc
ergo sufficientiam non indecenter  vult,  quisquis
vult, nec amplius vult ; alioquin non ipsam vult, et
ideo nec decenter vult. Hanc optabat et pro hac
orabat qui dicebat : Divitias et paupertatem ne dederis
mihi ;  constitue  autem  mihi  quae  necessaria  sunt
sufficienter, ut ne satiatus mendax efficiar, et dicam, Quis
77 1 Tim 6, 6.
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me videt ? aut pauper factus furer, et periurem nomen Dei
mei78. Vides certe et istam sufficientiam non appeti
propter seipsam, sed propter salutem corporis, et
congruentem  habitum  personae  hominis,  quo
habitu  non  sit  inconveniens  eis  cum  quibus
honeste officioseque vivendum est.

XIII.  In  his  itaque  omnibus  incolumitas
hominis  et  amicitia  propter  seipsa  appetuntur ;
sufficientia  vero  rerum  necessariarum  non
propter seipsam, sed propter duo superiora quaeri
solet, cum decenter quaeritur. Incolumitas porro
in ipsa vita,  ac salute,  atque integritate animi et
corporis  constituta  est.  Itemque  amicitia  non
angustis  finibus  terminanda  est :  omnes  enim
quibus  amor  et  dilectio  debetur,  amplectitur,
quamvis  in  alios  propensius,  in  alios  suspensius
inclinetur ; pervenit autem usque ad inimicos, pro
quibus etiam orare praecipimur.  [474]  Ita  nemo
est in genere humano cui non dilectio,  etsi non
pro  mutua  caritate,  pro  ipsa  tamen  communis
naturae  societate  debeatur.  Sed  ii  nos  multum
iusteque  delectant,  a  quibus  vicissim  sancte
casteque  diligimur.  Ista  cum  habentur,  ut
teneantur,  cum  autem  non  habentur,  ut
habeantur, orandum est.

XIV.  Hoccine  totum,  et  haec  sunt  omnia
quibus beatae summa vitae colligitur ? an aliquid
aliud veritas docet quod his omnibus praeferatur ?
Nam et  illa  sufficientia,  et  ipsa  incolumitas,  vel
78 Prov 30, 8-9.
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propria  vel  amicorum,  quamdiu  temporalis  est,
pro  aeternae  vitae  adeptione  abicienda  est :
quamquam  fortasse  corpus,  animus  vero  nullo
modo  sanus  existimandus  est,  qui  non
temporalibus  aeterna  praeponit ;  neque  enim  in
tempore  utiliter  vivitur,  nisi  ad  comparandum
meritum quo in aeternitate vivatur. Ad illam ergo
unam vitam,  qua  cum Deo  et  de  Deo  vivitur,
caetera  quae  utiliter  et  decenter  optantur,  sine
dubio referenda sunt. In eo quippe nosmetipsos
diligimus, si Deum diligimus : et ex alio praecepto
proximos  nostros  sicut  nosmetipsos  ita  vere
diligimus,  si  eos  ad  Dei  similem  dilectionem,
quantum in nobis est, perducamus. Deum igitur
diligimus  propter  seipsum,  et  nos  ac  proximos
propter ipsum : nec cum ita vivimus, iam nos in
ipsa  beata  vita  constitutos  existimemus,  quasi
nihil  sit  amplius  quod oremus.  Quomodo enim
iam beate vivimus, cum illud adhuc desit, propter
quod unum bene vivimus ?

XV. Utquid ergo per  multa  dispergimur,  et
quaerimus quid oremus,  timentes  ne forte  sicut
non oportet oremus, ac non potius cum Psalmo
dicimus :  Unam petii  a  Domino,  hanc  requiram ;  ut
habitem  in  domo  Domini  omnes  dies  vitae  meae ;  ut
contempler [475] delectationem Dei,  et visitem templum
eius79 ?  Ibi  namque omnes dies non veniendo et
transeundo fiunt omnes, nec initium alterius est
finis alterius ; omnes sine fine simul sunt, ubi nec
79 Ps 26, 4.
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ipsa vita habet finem, cuius illi dies sunt. Propter
hanc adipiscendam vitam beatam ipsa vera Vita
beata  nos  orare  docuit,  non  in  multiloquio,
tamquam eo fiat ut exaudiamur quo loquaciores
sumus,  cum  eum  oremus  qui  novit,  sicut  ipse
Dominus  ait,  quid  nobis  necessarium  sit,
priusquam petamus ab eo80.  Unde mirum videri
potest,  quamvis  multiloquium  prohibuerit,  cur
nos sic orare adhortatus sit, qui novit quid nobis
necessarium  sit,  priusquam  petamus  ab  eo,  ut
diceret :  Oportet semper orare, et non deficere ; viduae
cuiusdam  proposito  exemplo,  quae  de  suo
adversario  cupiens  vindicari,  iudicem  iniquum
saepe  interpellando  flexit  ad  audiendum,  non
iustitia  vel  misericordia  permotum,  sed  taedio
superatum : ut hinc admoneremur, quam certius
nos exaudiat misericors et iustus Dominus Deus
sine  intermissione  orantes,  quando  illa  nec  ab
iniquo  et  impio  iudice  potuit  assidua
interpellatione  contemni ;  et  quam  libens  atque
placatus bona desideria impleat eorum, a quibus
aliena peccata novit  ignosci,  si  quo cupiebat illa
pervenit  quae  voluit  vindicari81.  Ille  quoque  cui
amicus  de  via  venerat,  nec  quod  ei  apponeret
habebat,  ab  amico  sibi  tres  panes  cupiens
commodari,  quibus  fortasse  ipsa  Trinitas  unius
substantiae  figurata  est,  iam  cum  suis  servis
dormientem  petitor  instantissimus  et

80 Mt 6, 8.
81 Lc 18, 1.
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molestissimus  excitavit,  ut  daret  ei  quantos
volebat,  magis  et  ipse  vitando  taedium  quam
benevolentiam  cogitando82 :  ut  hinc
intellegeremus, si dare cogitur qui cum dormiat, a
petente excitatur invitus, quanto det benignius qui
nec dormire novit,  et  dormientes nos excitat  ut
petamus. [476]

XVI.  Hinc  est  et  illud :  Petite  et  accipietis ;
quaerite  et invenietis ; pulsate et aperietur vobis.  Omnis
enim  qui  petit  accipit,  et  quaerens  invenit,  et  pulsanti
aperietur. Aut quis est ex vobis homo, a quo filius suus
panem petit, numquid lapidem porrigit ei ? aut si piscem
petit, numquid serpentem porrigit illi ? aut si ovum petit,
numquid porrigit ei scorpium ? Si ergo vos, cum sitis mali,
nostis  bona data dare filiis  vestris,  quanto magis  Pater
vester  coelestis  dabit  bona  petentibus  se ?83 Cum ergo
secundum  tria  illa  quae  commendat  Apostolus,
fides  significetur  in  pisce, vel  propter  aquam
Baptismi,  vel  quod  in  huius  saeculi  fluctibus
integra est ; cui contrarius est ille serpens, qui ut
non crederetur Deo, venenosa fraude persuasit :
spes in ovo, quia vita pulli nondum est, sed futura
est,  nec  iam  videtur,  sed  adhuc  speratur ;  spes
enim quae videtur, non est spes84 ; cui contrarius
est scorpius, quoniam qui sperat aeternam vitam,
quae  retro  sunt  obliviscitur,  et  in  anteriora  se
extendit ; cui noxium est retro respicere ; scorpius

82 Lc 11, 5-8.
83 Lc 11, 5-13.
84 Rom 8, 24.
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autem ex ea parte cavendus est, quam venenatam
et  aculeatam  retrorsum  habet :  caritas  in  pane ;
maior  enim  horum  caritas85,  et  in  cibis  utique
vincit  caetera  panis  utilitas ;  cui  contrarius  est
lapis,  quoniam  dura  corda  respuunt  caritatem :
sive  aliud  aliquid  congruentius  ista  significent,
tamen qui novit bona data dare filiis suis, petere
nos et quaerere et pulsare compellit.

XVII.  Quod  quare  faciat,  qui  novit  quid
nobis necessarium sit, priusquam petamus ab eo,
movere  animum  potest,  nisi  intellegamus  quod
Dominus  et  Deus  noster  non  voluntatem
nostram sibi  velit  innotescere,  quam non potest
ignorare ; sed exerceri in orationibus desiderium
nostrum,  quo  possimus  capere  quod  praeparat
dare. Illud [477] enim valde magnum est, sed nos
ad capiendum parvi et angusti sumus. Ideo nobis
dicitur :  Dilatamini ;  ne  sitis  iugum  ducentes  cum
infidelibus86.  Tanto  quippe  illud  quod  valde
magnum est, quod nec oculus vidit, quia non est
color ; nec auris audivit, quia non est sonus ; nec
in cor hominis ascendit87,  quia cor hominis illuc
debet ascendere, sumemus capacius, quanto id et
fidelius  credimus,  et  speramus  firmius,  et
desideramus ardentius.

XVIII.  In  ipsa  ergo  fide  et  spe  et  caritate
continuato  desiderio  semper  oramus.  Sed  ideo

85 1 Cor 13, 13 ; cf. Phil 3, 13.
86 2 Cor 6, 13-14.
87 1 Cor 2, 9.
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per certa intervalla horarum et temporum etiam
verbis  rogamus Deum, ut  illis  rerum signis  nos
ipsos admoneamus, quantumque in hoc desiderio
profecerimus nobis ipsis innotescamus, et ad hoc
augendum  nos  ipsos  acrius  excitemus.  Dignior
enim sequetur effectus, quem ferventior praecedit
affectus. Ac per hoc et quod ait Apostolus :  Sine
intermissione  orate88,  quid  est  aliud  quam,  Beatam
vitam, quae nulla nisi aeterna est, ab eo qui eam
solus dare potest, sine intermissione desiderate ?
Semper ergo hanc a Domino Deo desideremus, et
oremus  semper.  Sed  ideo  ab  aliis  curis  atque
negotiis, quibus ipsum desiderium quodammodo
tepescit, certis horis ad negotium orandi mentem
revocamus,  verbis  orationis  nos  ipsos
admonentes  in  id  quod  desideramus,  intendere,
ne quod tepescere coeperat, omnino frigescat, et
penitus  exstinguatur,  nisi  crebrius  inflammetur.
Unde  et  illud  quod  idem  apostolus  ait :
Postulationes vestrae innotescant apud Deum89, non sic
accipiendum est, tamquam Deo innotescant, qui
eas et antequam essent utique noverat, sed nobis
innotescant  apud  Deum  per  tolerantiam,  non
apud  homines  per  iactantiam.  Aut  forte  etiam
innotescant  Angelis  qui  sunt  apud  Deum,  ut
quodammodo eas offerant Deo, et [478] de his
consulant,  et  quod  eo  iubente  implendum  esse
cognoverint,  sicut oportere ibi  cognoverint,  hoc

88 1 Thess 5, 16.
89 Phil 4, 6.
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nobis  vel  evidenter  vel  latenter apportent :  dixit
enim angelus homini :  Et nunc quando orabas tu et
Sara, ego obtuli orationem vestram in conspectu claritatis
Dei90.

XIX. Quae cum ita sint, etiam cum diu orare
vacat, id est cum alia bonarum et necessariarum
actionum non impediuntur officia, quamvis et in
eis, ut dixi, desiderio illo semper orandum sit, non
est  improbum  nec  inutile.  Neque  enim,  ut
nonnulli  putant, hoc est orare in multiloquio,  si
diutius  oretur.  Aliud  est  sermo  multus,  aliud
diuturnus  affectus.  Nam  et  de  ipso  Domino
scriptum est  quod  pernoctaverit  in  orando91,  et
quod  prolixius  oraverit92 :  ubi  quid  aliud  quam
nobis praebebat exemplum, in tempore precator
opportunus, cum Patre exauditor aeternus ?

XX.  Dicuntur  fratres  in  Aegypto  crebras
quidem  habere  orationes,  sed  eas  tamen
brevissimas, et raptim quodammodo iaculatas, ne
illa  vigilanter  erecta,  quae  oranti  plurimum
necessaria est, per productiores moras evanescat
atque hebetetur  intentio.  Ac per  hoc  etiam ipsi
satis ostendunt, hanc intentionem, sicut non est
obtundenda,  si  perdurare  non  potest,  ita  si
perduraverit,  non  cito  esse  rumpendam.  Absit
enim  ab  oratione  multa  locutio,  sed  non  desit
multa  precatio,  si  fervens  perseverat  intentio.

90 Tob 12, 12.
91 Lc 6, 12.
92 Lc 22, 44.
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Nam  multum  loqui,  est  in  orando  rem
necessariam  superfluis  agere  verbis.  Multum
autem  precari,  est  ad  eum  quem  precamur,
diuturna  et  pia  cordis  excitatione  pulsare.  Nam
plerumque  hoc  negotium  plus  gemitibus  quam
sermonibus agitur, plus fletu quam affatu. Ponit
autem lacrymas nostras in conspectu suo, et [479]
gemitus  noster  non  est  absconditus  ab  eo  qui
omnia  per  Verbum  condidit,  et  humana  verba
non quaerit.

Exposito Orationis Dominicæ.
XXI.  Nobis  ergo  verba  necessaria  sunt,

quibus  commoneamur  et  inspiciamus  quid
petamus,  non  quibus  Dominum seu  docendum
seu  flectendum  esse  credamus.  Cum  ergo
dicimus :  Sanctificetur  nomen  tuum, nos  ipsos
admonemus  desiderare  ut  nomen  eius  quod
semper  sanctum  est,  etiam  apud  homines
sanctum  habeatur,  hoc  est  non  contemnatur ;
quod non Deo, sed hominibus prodest. Et in eo
quod  dicimus :  Adveniat  regnum  tuum, quod  seu
velimus,  seu  nolimus,  utique  veniet,  desiderium
nostrum  ad  illud  regnum  excitamus,  ut  nobis
veniat,  atque nos in eo regnare mereamur. Cum
dicimus :  Fiat  voluntas  tua  sicut  in  coelo  et  in  terra,
nobis ab illo precamur ipsam obedientiam, ut sic
a nobis fiat voluntas eius, quemadmodum fit in
coelestibus ab Angelis eius. Cum dicimus : Panem
nostrum  quotidianum  da  nobis  hodie ; per  id  quod
dicitur  hodie, significatur  hoc  tempore,  ubi  vel
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illam sufficientiam petimus, a parte quae excellit,
id  est  nomine  panis  totam  significantes ;  vel
Sacramentum  fidelium,  quod  in  hoc  tempore
necessarium est,  non tamen ad huius  temporis,
sed  ad  illam  aeternam felicitatem assequendam.
Cum dicimus :  Dimitte  nobis  debita nostra,  sicut nos
dimittimus  debitoribus  nostris, nos  admonemus  et
quid  petamus,  et  quid  faciamus,  ut  accipere
mereamur.  Cum  dicimus :  Ne  nos  inferas  in
tentationem, nos admonemus hoc petere, ne deserti
eius  adiutorio  alicui  tentationi  vel  consentiamus
decepti,  vel  cedamus  afflicti.  Cum  dicimus :
Libera  nos  a  malo93,  nos  admonemus  cogitare,
nondum [480]  nos esse in  eo bono ubi  nullum
patiemur malum. Et hoc quidem ultimum quod in
dominica oratione positum est, tam late patet, ut
homo  christianus  in  qualibet  tribulatione
constitutus in hoc gemitus edat, in hoc lacrymas
fundat, hinc exordiatur, in hoc immoretur, ad hoc
terminet  orationem.  His  enim  verbis  res  ipsas
memoriae nostrae commendari oportebat.

XXII.  Nam  quaelibet  alia  verba  dicamus,
quae affectus orantis vel praecedendo format ut
clareat, vel consequendo attendit ut crescat ; nihil
aliud  dicimus  quam  quod  in  ista  dominica
oratione  positum  est,  si  recte  et  congruenter
oramus.  Quisquis  autem id dicit  quod ad istam
evangelicam precem pertinere non possit, etiamsi
non  illicite  orat,  carnaliter  orat :  quod  nescio
93 Mt 6, 9-13 ; Lc 11, 2.
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quemadmodum  non  dicatur  illicite,
quandoquidem spiritu renatos nonnisi spiritaliter
decet  orare.  Qui  enim  dicit,  verbi  gratia :
Clarificare  in  omnibus  gentibus,  sicut  clarificatus  es  in
nobis94 : et :  Prophetae  tui  fideles  inveniantur95 ;  quid
aliud  dicit  quam :  Sanctificetur  nomen  tuum ? Qui
dicit :  Deus  virtutum,  converte  nos,  et  ostende  faciem
tuam,  et  salvi  erimus96 ;  quid  aliud  dicit  quam :
Veniat  regnum tuum ? Qui  dicit :  Itinera  mea  dirige
secundum  verbum  tuum,  et  ne  dominetur  mei  omnis
iniquitas97 ; quid aliud dicit quam : Fiat voluntas tua
sicut  in  coelo  et  in  terra ? Qui dicit :  Paupertatem et
divitias  ne  dederis  mihi98 ;  quid  aliud  dicit  quam :
Panem  nostrum  quotidianum  da  nobis  hodie ? Qui
dicit :  Memento,  Domine,  David,  et  omnis
mansuetudinis  eius99 :  aut :  Domine,  si feci istud, si est
iniquitas in manibus meis, si reddidi retribuentibus mihi
mala100 ; quid aliud dicit quam :  Dimitte [481] nobis
debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris ?
Qui  dicit :  Aufer  a  me  concupiscentias  ventris,  et
desiderium concubitus ne apprehendat me101 ; quid aliud
dicit quam : Ne nos inferas in tentationem ? Qui dicit :
Erue me ab inimicis meis, Deus, et ab insurgentibus super

94 Eccli 36, 4.
95 Eccli 36, 18.
96 Ps 79, 4.
97 Ps 118, 133.
98 Prov 30, 8.
99 Ps 131, 1.
100 Ps 7, 4.
101 Eccli 23, 6.
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me libera me102 ; quid aliud dicit quam : Libera nos a
malo ? Et  si  per  omnia  precationum  sanctarum
verba discurras, quantum existimo, nihil invenies
quod  in  ista  dominica  non  contineatur  et
concludatur oratione. Unde liberum est aliis atque
aliis  verbis,  eadem tamen in orando dicere ;  sed
non debet esse liberum alia dicere.

XXIII. Haec et pro nobis, et pro nostris, et
pro  alienis,  atque  pro  ipsis  inimicis  sine  fluctu
dubitationis oranda sunt : quamvis alius pro isto,
alius  pro illo,  sicut se habent propinquitates  vel
longinquitates  necessitudinum,  in  corde  orantis
oriatur  aut  excellat  affectus.  Qui  autem dicit  in
oratione, verbi gratia, Domine, multiplica divitias
meas ;  aut,  Da  mihi  tantas  quantas  illi  vel  illi
dedisti ; aut, Honores meos auge, fac me in hoc
saeculo praepotentem atque clarentem, vel si quid
huiusmodi  est ;  et  haec  dicit,  eorum  habens
concupiscentiam,  non  id  attendens,  ut  ex  his
secundum  Deum  prosit  hominibus :  puto  eum
non  invenire  in  oratione  dominica  quo  possit
haec  vota  coaptare.  Quamobrem pudeat  saltem
petere  quae  non  pudet  cupere ;  aut  si  et  hoc
pudet,  sed  cupiditas  vincit,  quanto  melius  hoc
petitur,  ut etiam ab isto cupiditatis  malo liberet,
cui dicimus : Libera nos a malo !

XXIV. Habes, quantum arbitror, non solum
qualis  ores,  verum  etiam  quid  ores ;  non  me
docente, sed illo qui omnes nos docere dignatus
102 Ps 58, 2.
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est.  Beata  vita  quaerenda  [482]  est,  haec  a
Domino Deo petenda est. Quid sit beatum esse, a
multis multa sunt disputata ; sed nos ad multos et
ad multa utquid imus ? Breviter in Scriptura Dei
veraciterque  dictum  est :  Beatus  populus  cuius  est
Dominus  Deus  ipsius103.  In  ipso  populo  ut  simus,
atque ad eum contemplandum et cum eo sine fine
vivendum  pervenire  possimus,  finis  praecepti  est
caritas  de  corde  puro,  et  conscientia  bona,  et  fide  non
ficta104. In eisdem tribus, pro conscientia bona spes
posita est. Fides ergo et spes et caritas ad Deum
perducunt  orantem,  hoc  est  credentem,
sperantem, desiderantem, et quae petat a Domino
in dominica oratione considerantem. Ieiunia et ab
aliis  voluptatibus  sine  salutis  neglectu  carnalis
concupiscentiae  refrenatio,  maxime  que
eleemosynae  multum  adiuvant  orationem,  ut
possimus  dicere :  In  die  tribulationis  meae  Deum
exquisivi,  manibus  meis,  nocte  coram  eo ;  et  non  sum
deceptus105.  Quomodo  enim  Deus  incorporalis  et
impalpabilis  manibus  exquiritur,  nisi  operibus
exquiratur ?

XXV. Adhuc est fortasse quod quaeras, cur
Apostolus  dixerit :  Quid  enim  oremus  sicut  oportet,
nescimus106 : neque enim ullo modo credendum est
vel  ipsum,  vel  quibus  ista  dicebat,  dominicam

103 Ps 143, 15.
104 1 Tim 1, 5.
105 Ps 76, 3.
106 Rom 8, 26.
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nescisse orationem. Cur ergo putamus hoc eum
dixisse  quod  nec  temere  potuit  nec  mendaciter
dicere,  nisi  quia  molestiae  tribulationesque
temporales plerumque prosunt, vel ad sanandum
tumorem  superbiae,  vel  ad  probandam
exercendamve  patientiam,  cui  probatae  et
exercitatae clarior merces uberiorque servatur, vel
ad quaecumque flagellanda et abolenda peccata ;
tamen nos nescientes quid ista prosint, ab omni
tribulatione  optamus  liberari ?  Ab  [483]  hac
ignorantia  nec  seipsum  Apostolus  ostendit
alienum,  nisi  forte  quid  oraret,  sicut  oportet,
sciebat,  quando in revelationum magnitudine ne
extolleretur datus est illi  stimulus carnis, angelus
satanae, qui eum colaphizaret ; propter quod ter
Dominum rogavit ut eum auferret ab eo, utique,
sicut oportet, nesciens quid oraret. Denique Dei
responsum cur non fieret quod vir tantus orabat,
et  quare fieri  non expediret,  audivit :  Sufficit  tibi
gratia mea ; nam virtus in infirmitate perficitur107.

XXVI.  In  his  ergo  tribulationibus  quae
possunt et prodesse et nocere, quid oremus, sicut
oportet,  nescimus :  et  tamen  quia  dura,  quia
molesta, quia  contra sensum nostrae infirmitatis
sunt, universali humana voluntate, ut a nobis haec
auferantur, oramus. Sed hoc devotionis debemus
Domino Deo nostro, ut si ea non abstulerit, non
ideo nos ab eo neglegi  existimemus,  sed potius
pia patientia malorum, bona speremus ampliora :
107 2 Cor 12, 7-9.
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sic enim virtus in infirmitate perficitur. Nonnullis
quippe  impatientibus  Dominus  Deus  quod
petebant  concessit  iratus,  sicut  contra  Apostolo
negavit propitius. Nam legimus Israelitae quid et
quomodo  rogaverint  et  acceperint ;  sed  expleta
concupiscentia,  impatientia  est  graviter
castigata108.  Dedit et regem petentibus secundum
cor eorum, sicut scriptum est, non secundum cor
suum109. Dedit etiam quod diabolus postulavit, ut
probandus  eius  famulus  tentaretur110.  Exaudivit
rogantes et immundos spiritus, ut in multos sues
legio daemonum mitteretur111.  Haec scripta sunt,
ne  forte  se  quisque  magnipendat,  si  fuerit
exauditus,  cum  aliquid  impatienter  petit,  quod
non impetrare plus prosit ;  aut  se abiciat,  et  de
divina  erga  se  miseratione  desperet,  si  non
exaudiatur,  cum  forte  aliquid  petit,  [484]  quo
accipiendo  affligatur  atrocius,  vel  a  prosperitate
corruptus penitus evertatur. In talibus ergo quid
oremus, sicut oportet, nescimus. Unde si aliquid
contra quam oramus acciderit, patienter ferendo,
et  in  omnibus  gratias  agendo,  hoc  potius
oportuisse quod Dei,  non quod nostra voluntas
habuit,  minime  dubitare  debemus.  Nam  et
huiusmodi  exemplum  praebuit  nobis  ille
mediator,  qui  cum  dixisset :  Pater,  si  fieri  potest,

108 Num 11, 33.
109 1 Reg 8, 7.
110 Iob 1, 12 ; 2, 6.
111 Lc 8, 32.
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transeat a me calix iste, humanam in se voluntatem
ex  hominis  susceptione  transformans,  continuo
subiecit :  Verum non quod ego volo,  sed quod tu vis,
Pater112.  Unde  non  immerito  per  unius
obedientiam iusti constituuntur multi113.

XXVII.  Quisquis  autem illam unam petit  a
Domino,  et  hanc  requirit114,  certus  ac  securus
petit, nec timet ne forte obsit cum acceperit, sine
qua  nihil  prodest  quidquid  aliud  orando,  sicut
oportet, acceperit. Ipsa est enim una vera et sola
beata  vita,  ut  contemplemur  Domini
delectationem  in  aeternum,  immortales  atque
incorruptibiles  corpore  et  spiritu.  Propter  hanc
unam  caetera  requiruntur,  et  non  indecenter
petuntur.  Istam  quisquis  habuerit,  omnia  quae
vult  habebit,  nec aliquid ibi  velle  habere poterit
quod non decebit. Ibi quippe est fons vitae, quem
sitire  nunc oportet  in  oratione,  quamdiu in spe
vivimus, et quod speramus nondum videmus, in
protectione  alarum  eius,  ante  quem  est  omne
desiderium  nostrum,  ut  inebriemur  ab  ubertate
domus eius, et torrente voluptatis eius potemur ;
quoniam apud eum est fons vitae115, et in lumine
eius  videbimus  lumen116,  quando  satiabitur  in
bonis desiderium nostrum, et nihil erit ultra quod

112 Mt 26, 39.
113 Rom 5, 19.
114 Ps 26, 4.
115 Ps 35, 9.
116 Ps 35, 10.

74



gemendo  quaeramus,  sed  quod  gaudendo
teneamus.  Verumtamen  quia  ipsa  est  pax  quae
praecellit [485] omnem intellectum117, etiam ipsam
in oratione poscendo, quid oremus, sicut oportet,
nescimus.  Quod  enim  sicuti  est  cogitare  non
possumus,  utique  nescimus ;  sed  quidquid
cogitanti  occurrerit,  abicimus,  respuimus,
improbamus,  non  hoc  esse  quod  quaerimus
novimus,  quamvis  illud  nondum  quale  sit
noverimus.

XXVIII.  Est  ergo in nobis  quaedam, ut  ita
dicam, docta ignorantia, sed docta spiritu Dei qui
adiuvat infirmitatem nostram. Nam cum dixisset
Apostolus :  Si autem quod non videmus speramus, per
patientiam  exspectamus ; ibi  subiecit :  Similiter  et
Spiritus  adiuvat  infirmitatem  nostram :  quid  enim
oremus,  sicut  oportet,  nescimus ;  sed  ipse  Spiritus
interpellat pro nobis gemitibus inenarrabilibus. Qui autem
scrutatur corda, scit quid Spiritus sapiat, quia secundum
Deum  interpellat  pro  sanctis118.  Quod  non  sic  est
intellegendum, ut existimemus sanctum Spiritum
Dei, qui in Trinitate incommutabilis Deus est, et
cum Patre et Filio unus Deus, tamquam aliquem
qui  non  sit  quod  Deus  est,  interpellare  pro
sanctis :  dictum quippe est :  Interpellat  pro sanctis,
quia interpellare sanctos facit ; sicut dictum est :
Tentat  vos  Dominus  Deus  vester,  ut  sciat  si  diligatis

117 Phil 6, 7.
118 Rom 8, 25-27.
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eum119,  hoc  est  ut  scire  vos  faciat.  Interpellare
itaque  sanctos  facit  gemitibus  inenarrabilibus,
inspirans  eis  desiderium etiam adhuc incognitae
tantae  rei  quam  per  patientiam  exspectamus.
Quomodo  enim  narratur,  quando  desideratur,
quod  ignoratur ?  nam  utique  si  omnimodo
ignoraretur,  non  desideraretur ;  et  rursus,  si
videretur,  non  desideraretur,  nec  gemitibus
quaereretur.

XXIX.  Haec  omnia  considerans,  et  si  quid
aliud de hac re tibi  Dominus insinuaverit,  quod
vel mihi non occurrit, vel dici a me longum fuit,
concerta in oratione [486] vincere hoc saeculum ;
ora in spe, ora fideliter et amanter, ora instanter
atque patienter, ora sicut vidua Christi. Quamvis
enim ad omnia membra eius, hoc est ad omnes
qui  in  eum  credunt,  et  eius  corpori  sociantur,
sicut  docuit,  orare  pertineat,  specialiter  tamen
diligentior cura orationum in Scripturis eius viduis
invenitur  iniuncta.  Nam  duae  fuerunt  Annae
honorabiliter  nominatae,  una  coniugata  quae
sanctum  Samuelem  peperit120,  alia  vidua  quae
Sanctum  sanctorum,  cum  adhuc  infans  esset,
agnovit121. Oravit et coniugata in dolore animi et
afflictione  cordis,  quia  filios  non habebat :  tunc
ipsum  Samuelem  impetravit,  et  acceptum  Deo

119 Deut 13, 3.
120 1 Reg 1, 2.
121 Lc 2, 26.
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reddidit,  quia  cum posceret,  vovit122.  Sed  oratio
eius  quomodo  ad  orationem  illam  dominicam
pertineat, non facile reperitur, nisi quia in eo quod
ibi positum est :  Libera nos a malo123, non parvum
malum videbatur, et nuptam esse, et fructu carere
nuptiarum,  cum  sola  excuset  nuptias
procreandorum causa filiorum. De illa vero Anna
vidua vide quid scriptum sit : Quia non discedebat de
templo, ieiuniis et obsecrationibus serviens nocte ac die124.
Nec  aliunde  Apostolus,  quod  et  supra
commemoravi : Quae autem vere vidua est, inquit,  et
desolata,  speravit  in Domino,  et  persistit  in  orationibus
nocte  ac  die125 :  et  Dominus  cum  semper  ad
orandum,  et  non  deficiendum  nos  hortaretur,
viduam  commemoravit,  quae  licet  iniquum  et
impium  iudicem,  ac  Dei  et  hominum
contemptorem,  ad  audiendam  causam  suam
assidue interpellando convertit126. Quam ergo prae
caeteris  viduae  debent  vacare  orationibus,  satis
hinc  intellegi  potest,  quod  omnibus  ad
suscipiendum  orandi  studium  de  viduis
propositum est exhortationis exemplum. [487]

XXX.  Quid  autem in  hoc  operis  genere  in
viduis  electum  est,  nisi  destitutio  et  desolatio ?
Quapropter  si  se omnis  anima intellegat  in  hoc

122 1 Reg 1, 11.
123 Mt 6, 13.
124 Lc 2, 37.
125 1 Tim 5, 5.
126 Lc 18, 1-5.
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saeculo  destitutam  atque  desolatam,  quamdiu
peregrinatur  a  Domino,  profecto  quamdam
viduitatem  suam  Deo  defensori  assidua  et
impensissima precatione commendat. Ora ergo ut
vidua Christi,  nondum habens eius conspectum,
cuius precaris auxilium. Et licet sis ditissima, sicut
pauper  ora :  nondum  enim  veras  futuri  saeculi
divitias  habes,  ubi  nulla  damna  formides.  Licet
habeas filios et nepotes, numerosamque familiam,
quod  et  supra  dictum  est,  sicut  desolata  ora :
incerta sunt enim omnia temporalia, etiam usque
in  finem vitae  huius  in  nostram consolationem
mansura.  Tu  autem  si  ea  quae  sursum  sunt
quaeris et sapis,  aeterna et certa desideras,  quae
quamdiu  nondum  habes,  etiam  salvis  omnibus
atque  obsequentibus  tuis,  tamquam  desolatam
deputare  te  debes.  Et  si  tu,  profecto  etiam tuo
exemplo religiosissima nurus tua, et aliae sanctae
viduae  virginesque  sub  vestra  cura  securius
constitutae : quanto enim magis domum vestram
pie  tractatis,  tanto impensius orationibus instare
debetis,  rerum  praesentium  non  occupatae
negotiis, nisi quae flagitat causa pietatis.

XXXI.  Sane  memineritis  et  pro  nobis  non
neglegenter  orare.  Nolumus  enim  sic  nobis
honorem,  quem periculosum gerimus,  deferatis,
ut  adiutorium,  quod  necessarium  novimus,
auferatis. A familia Christi oratum est pro Petro127,

127 Act 12, 5.
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oratum est pro Paulo128 ; et vos in eius familia esse
gaudemus, et incomparabiliter  plus quam Petrus
et  Paulus  orationum  fraternarum  auxiliis
indigemus.  Orate  certatim  concordi  sanctoque
certamine : non enim adversus alterutrum certatis,
sed  adversus  diabolum,  sanctis  omnibus
inimicum.  In  ieiuniis  et  vigiliis,  et  omni  [488]
castigatione  corporis  quamplurimum  adiuvatur
oratio129.  Faciat  quaeque  vestrum  quod  poterit :
quod altera minus potest, in ea quae potest facit,
si in altera diligit quod ideo quia non potest ipsa
non  facit ;  proinde  quae  minus  valet,  non
impediat  plus valentem, et  quae plus valet,  non
urgeat  minus  valentem.  Conscientiam  quippe
vestram  Deo  debetis ;  nemini  autem  vestrum
aliquid  debeatis,  nisi  ut  invicem  diligatis130.
Exaudiat te Dominus, qui potens est facere supra
quam petimus aut intellegimus131.

EPISTOLA CXXXI.132

DOMINAE INSIGNI ET MERITO ILLUSTRI, ET
PRAESTANTISSIMAE  FILIAE  PROBAE,
AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus Probam resalutat, et gratias agit, quod
dc salute ipsius fuerit sollicita.

128 Act 14, 25.
129 Tob 12, 8.
130 Rom 13, 8.
131 Cf. Eph 3, 20.
132 Alias  CLVI,  quæ  autem  131  erat,  nunc  101.  –  Scripta  circa  idem
tempus.
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Est  quidem  ita,  ut  dicis,  quod  in  corpore
corruptibili  anima  constituta,  terrena  quadam
contagione  constringitur,  et  tali  onere
quodammodo depressa curvatur, ut in imo multa,
quam  in  summo  unum,  facilius  concupiscat  et
cogitet. Nam hoc etiam sancta Scriptura ita dicit :
Corpus  enim  quod  corrumpitur  aggravat  animam,  et
deprimit  terrena inhabitatio  sensum multa cogitantem133.
Sed ideo venit Salvator noster, qui mulierem illam
in  Evangelio  per  decem et  octo annos  curvam,
quae  fortasse  hoc  significabat,  verbo  salutis
erexit134,  ut  anima christiana  non frustra audiat :
Sursum cor ; nec [489] frustra respondeat, se habere
ad Dominum. Quod intuens recte facis, mala huius
mundi tolerabilia ducere spe futuri. Sic enim usu
quodam bono convertuntur in bonum, dum non
augent  nostram  concupiscentiam,  sed  exercent
patientiam ;  de  qua  re  Apostolus  ait :  Scimus
quoniam  diligentibus  Deum  omnia  cooperatur  in
bonum135.  Omnia, inquit : non solum ergo illa quae
appetuntur  ut  suavia,  verum  etiam  illa  quae  ut
molesta  vitantur ;  quando  alia  sic  sumimus  ne
capiamur,  alia  sic  ferimus  ne  frangamur,  et
secundum  praecepta  divina  in  omnibus  gratias
agimus136 ei, de quo dicimus :  Benedicam Dominum

133 Sap 9, 15.
134 Lc 13, 11-13.
135 Rom 8, 28.
136 Cf. 1 Thess 5, 18.
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in  omni  tempore ;  semper  laus  eius  in  ore  meo137 ;  et :
Bonum  est  mihi  quod  humiliasti  me,  ut  discam
iustificationes  tuas138.  Neque enim revera, si fallacis
prosperitatis  semper  hic  tranquillitas  arrideret,
anima  humana  portum  illum  verae  certaeque
securitatis  appeteret,  domina  insignis  et  merito
illustris,  et  praestantissima  filia.  Reddens  itaque
debitum Praestantiae tuae salutationis obsequium,
agensque  gratias  quod  salutis  nostrae
religiosissimam curam geris, posco tibi a Domino
futurae  vitae  praemia,  praesentisque  solaria ;
omniumque  vestrum,  in  quorum  cordibus  per
fidem habitat Christus, me dilectioni orationique
commendo.  Et alia  manu : Deus  verus  et  verax
veraciter consoletur cor tuum, et protegat salutem
tuam,  domina  insignis  et  merito  illustris,  ac
praestantissima filia. [490]

EPISTOLA CXXXII.139

DOMINO  ILLUSTRI  ET  MERITO
PRAESTANTISSIMO  FILIO  VOLUSIANO,vi

AUGUSTINUS EPISCOPUS.

Augustinus  Volusiano  t exhortans  illum  ut
sacrarum Scripturarum lectioni vacet3 sibique rescribat si
quid in eis difficultatis legenti occurrerit.

De salute tua, quam et in hoc saeculo, et in
Christo esse cupio, sanctae matris tuae votis sum

137 Ps 33, 2.
138 Ps 118, 71.
139 Alias I, quæ autem 132 erat, nunc 266. – Scripta circa ineuntem an. 412.
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fortasse etiam ipse non impar. Unde meritis tuis
reddens salutationis obsequium, hortor, ut valeo,
ut Litterarum vere certeque sanctarum studio te
curam  non  pigeat  impendere.  Sincera  enim  et
solida res  est,  nec  fucatis  eloquiis  ambit  ad
animum, nec ullo  linguae  tectorio inane aliquid ac
pendulum  crepitat140.  Multum  movet,  non
verborum, sed rerum avidum ; et multum terret,
factura securum. Praecipue Apostolorum linguas
exhortor ut legas ; ex his enim ad cognoscendos
Prophetas  excitaberis,  quorum  testimoniis
utuntur Apostoli. Si quid autem, vel cum legis, vel
cum  cogitas,  tibi  oritur  quaestionis,  in  quo
dissolvendo  videar  necessarius,  scribe  ut
rescribam  Magis  enim  hoc  forte  Domino  ad
iuvante potero, quam praesens talia loqui tecum ;
non solum propter occupationes varias et meas et
tuas (quoniam non cum mihi vacat, occurrit ut et
tibi vacet), verum etiam propter eorum irruentem
praesentiam,  qui  plerumque  non  sunt  apti  tali
negotio,  magisque  linguae  [491]  certaminibus,
quam  scientiae  luminibus  delectantur :  quod
autem  scriptum  habetur,  semper  vacat  ad
legendum, cum vacat  legenti ;  nec onerosum fit
praesens,  quod  cum  voles  sumitur,  cum  voles
ponitur.

EPISTOLA CXXIII.141

140 PERSIUS, Sat. 5, 24-25.
141 Alias CLIX, quæ sautem 133 erat, nunc 99. – Scripta forte circa idem
tempus.
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DOMINO  EXIMIO  ET  MERITO  INSIGNI,
ATQUE  CARISSIMO  FILIO  MARCELLINO,
AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus  Marcellino  tribuno,  ut  Donatistas  in
quæstione  confessos  atrocia  facinora,  puniat  citra
supplicium capitis ; uti congruit Ecclesiæ mansuetudini.

1. Circumcelliones  illos  et  clericos  partis
Donati,  quos  de  Hipponensi  ad  iudicium  pro
factis eorum publicae disciplinae cura deduxerat,
a  tua  Nobilitate  comperi  auditos,  et  plurimos
eorum  de  homicidio  quod  in  Restitutum,
catholicum  presbyterum  commiserunt,  et  de
caede  Innocentii,  alterius  catholici  presbyteri,
atque de oculo eius effosso, et de digito praeciso
fuisse  confessos.  Unde mihi  sollicitudo  maxima
incussa  est,  ne  forte  Sublimitas  tua  censeat  eos
tanta  legum  severitate  plectendos,  ut  qualia
fecerunt,  talia  patiantur.  Ideoque  his  litteris
obtestor fidem tuam quam habes in Christo, per
ipsius Domini Christi misericordiam, ut hoc nec
facias, nec fieri omnino permittas. Quamvis enim
ab eorum interitu dissimulare possemus, qui non
accusantibus nostris, sed illorum Notoria ad quos
tuendae publicae pacis vigilantia pertinebat, [492]
praesentati  videantur  examini ;  nolumus  tamen
passiones  servorum  Dei,  quasi  vice  talionis,
paribus  suppliciis  vindicari.  Non  quo  scelestis
hominibus  licentiam  facinorum  prohibeamus
auferri ; sed hoc magis sufficere volumus ut vivi
et  nulla  corporis  parte  truncati,  vel  ab
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inquietudine  insana  ad  sanitatis  otium  legum
coercitione  dirigantur,  vel  a  malignis  operibus
alicui  utili  operi  deputentur.  Vocatur  quidem et
ista  damnatio ;  sed  quis  non  intellegat  magis
beneficium quam supplicium nuncupandum, ubi
nec  saeviendi  relaxetur  audacia,  nec  poenitendi
subtrahatur medicina ?

II. Imple,  christiane  iudex,  pii  patris
officium ;  sic  succense  iniquitati,  ut  consulere
humanitati  memineris :  nec  in  peccatorum
atrocitatibus  exerceas  ulciscendi  libidinem ;  sed
peccatorum  vulneribus  curandi  adhibeas
voluntatem.  Noli  perdere  paternam  diligentiam,
quam  in  ipsa  inquisitione  servasti,  quando
tantorum scelerum confessionem, non extendente
equuleo,  non sulcantibus ungulis,  non urentibus
flammis,  sed  virgarum  verberibus  eruisti.  Qui
modus coercitionis a magistris artium liberalium,
et  ab ipsis  parentibus,  et saepe etiam in iudiciis
solet  ab  episcopis  adhiberi.  Noli  ergo  atrocius
vindicare, quod lenius invenisti. Inquirendi quam
puniendi  necessitas  maior  est :  ad  hoc  enim  et
mitissimi  homines  facinus  occultatum diligenter
atque  instanter  examinant,  ut  inveniant  quibus
parcant. Unde plerumque necesse est, exerceatur
acrius  inquisitio,  ut  manifestato  scelere  sit  ubi
appareat mansuetudo. Omnia quippe bona opera
amant in luce constitui ;  non propter humanam
gloriam,  sed  ut  videant, ait  Dominus,  bona  opera
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vestra, et glorificent Patrem vestrum qui in coelis est142. Et
ideo  non  suffecit  Apostolo  monere  ut
mansuetudinem  [493]  servaremus,  sed  ut  eam
etiam  notam  omnibus  faceremus :  Mansuetudo,
inquit,  vestra  nota  sit  omnibus  hominibus143 ;  et  alio
loco :  Mansuetudinem ostentantes  ad omnes homines144.
Unde nec illa sancti David, quando inimico sibi in
manus tradito clementer pepercit145, praeclarissima
lenitas  emineret,  nisi  potestas  pariter  appareret.
Non  te  ergo  exasperet  vindicandi  potestas,  cui
lenitatem  non  excussit  examinandi  necessitas.
Noli  facinore  invento  quaerere  percussorem,  in
quo inveniendo noluisti adhibere tortorem.

III. Postremo pro  Ecclesiae  utilitate  missus
es.  Hoc  Ecclesiae  catholicae,  aut,  ut  modum
dispensationis  meae  non  supergredi  videar,  hoc
Ecclesiae ad Hipponensium Regiorum dioecesim
pertinenti  prodesse,  hoc  expedire  contestor.  Si
non  audis  amicum  petentem,  audi  episcopum
consulentem.  Quamvis  quoniam  christiano
loquor,  maxime  in  tali  causa,  non  arroganter
dixerim, audire te episcopum convenit iubentem,
domine eximie et merito insignis, atque carissime
fili.  Unde  scio  quidem  causas  ecclesiasticas
Excellentiae tuae potissimum iniunctas, sed quia
credo  istam curam ad  virum clarissimum atque

142 Mt 5, 17.
143 Phil 4, 2.
144 Tit 3, 2.
145 1 Reg 24, 7.
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spectabilem  proconsulem  pertinere,  ad  eum
quoque litteras dedi ; quas rego ut ipse illi tradere
et allegare, si opus est, non graveris : atque ambos
obsecro,  ne  importunam  arbitremini,  vel
intercessionem,  vel  suggestionem,  vel
sollicitudinem  nostram ;  et  passiones
catholicorum  servorum  Dei,  quae  infirmis  ad
aedificationem spiritalem utiles esse debent, haud
reciproca inimicorum, a quibus passi sunt, poena
decoloretis,  sed  potius  refracta  iudiciaria
severitate,  et  vestram  fidem,  quia  filii  estis
Ecclesiae,  et  ipsius  matris  mansuetudinem
commendare  [494]  minime  neglegatis.  Deus
omnipotens  Praestantiam  tuam  bonis  omnibus
augeat,  domine  eximie  et  merito  insignis,  atque
carissime fili.

EPISTOLA CXXXIV.146

DOMINO  INSIGNI  ET  MERITO  SUBLIMI,  AC
PRAESTANTISSIMO  FILIO  APRINGIO,
AUGUSTINUS.

Augustinus Apringium Proconsulem rogat ac monet,
ut Circumcelliones atrocia confessos, initius puniat, memor
ecclesiasticæ mansuetudinis.

I. Non  dubito  in  hac  potestate  quam  tibi
Deus  homini  in  homines  dedit,  cogitare  te
divinum iudicium, ubi et iudices stabunt rationem
de suo iudicio reddituri. Christiana quippe fide te
imbutum scio ; unde mihi ad Excellentiam tuam

146 Alias CLX, quæ autem 134 erat, nunc 58. – Scripta cum superiore.
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maior fiducia tribuitur, non solum petendi, verum
etiam monendi propter illum Dominum, in cuius
familia  nobiscum  coelesti  iure  censeris,  in  quo
spem vitae aeternae pariter habemus, et quem pro
vobis  in  sacrosanctis  mysteriis  invocamus.
Proinde,  domine  insignis  et  merito  sublimis,  ac
praestantissime  fili,  primum quaeso  ut  non  tibi
videar  importunus  irruere  actibus  tuis,  ea
sollicitudine  quam me  praecipue  gerere  oportet
pro Ecclesia mihi credita, cuius utilitatibus servio,
cui  non tam praeesse quam prodesse  desidero :
deinde  obsecro  ut  quod  moneo  vel  rogo,  non
dedigneris  accipere,  non  cuncteris  acquiescere.
[495]

II. Circumcelliones  quosdam  et  clericos
donatistas,  cura  eorum  qui  disciplinae  publicae
inserviunt, praemissa Notoria, ad iudicia legesque
perduxit.  Hi cum audirentur a viro clarissimo et
spectabili tribuno et notario fratre tuo, filio meo
Marcellino,  non  tormentis  ungularum  atque
flammarum,  sed  virgarum  coerciti,  horrenda
facinora in fratres et compresbyteros meos a se
perpetrata  confessi  sunt ;  quod  scilicet  unum
eorum exceptum insidiis trucidaverunt, alterum e
domo raptum, oculo effosso digitoque amputato
truncaverunt. Haec cum comperissem illos fuisse
confessos,  ideoque  minime  dubitarem  sub  iura
tuae  securis  esse  venturos,  has  ad  tuam
Nobilitatem litteras acceleravi, quibus deprecor, et
per  misericordiam  Christi  obsecro,  sic  de  tua
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maiore atque certiore felicitate gaudeamus, ut eis
paria non retribuantur ; quamquam lapidis ictibus
digitum  praecidere  oculumque  convellere  leges
puniendo  non  possint,  quod  isti  saeviendo
potuerunt.  Unde securus sum de iis  qui  hoc se
fecisse  confessi  sunt,  quod  hanc  vicissitudinem
non reportabunt ; sed ne vel ipsi, vel illi quorum
homicidium  patefactum  est,  per  tuae  potestatis
sententiam multentur, hoc timeo, hoc ne fiat et
christianus  iudicem  rogo,  et  christianum
episcopus moneo.

III. De  vobis  quidem  dixisse  Apostolum
legimus quod non sine causa gladium geratis,  et
ministri  Dei  sitis,  vindices  in  eos  qui  male
agunt147 ;  sed  alia  causa  est  provinciae,  alia  est
Ecclesiae :  illius  terribiliter  gerenda  est
administratio ; huius clementer commendanda est
mansuetudo.  Si  apud  iudicem  non  christianum
mihi sermo esset, aliter agerem : nec tamen etiam
sic  Ecclesiae  causam  desererem,  et  quantum
admittere  dignaretur,  instarem  ne  passiones
servorum Dei catholicorum, quae prodesse [496]
debent  ad  exempla  patientiae,  inimicorum
suorum  sanguine  foedarentur ;  et  si  nollet
acquiescere,  inimico  animo  eum  resistere
suspicarer. Nunc vero quando apud te res agitur,
alia  mihi  ratio  est,  alia  consultatio.  Rectorem te
quidem praecelsae potestatis videmus, sed etiam
filium  christianae  pietatis  agnoscimus.  Subdatur
147 Rom 13, 4.
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sublimitas tua, subdatur fides tua ; causam tecum
tracto communem, sed tu in ea potes quod ego
non  possum :  confer  nobiscum  consilium,  et
porrige auxilium.

IV. Diligenter actum est ut inimici Ecclesiae,
qui  solent  vaniloquio  seductionis  sollicitare
animos  imperitos  tamquam  de  persecutione
gloriantes  quam  se  perpeti  iactant,  horrenda
facinora  sua  in  catholicos  clericos  perpetrata
faterentur  et  suis  verbis  implicarentur.  Legenda
sunt  Gesta  ad  sanandas  animas,  quas  pestifera
suasione venenaverunt : numquid placet tibi ut ad
finem Gestorum, si cruentum istorum supplicium
continebit,  legendo  pervenire  timeamus,  ubi
ponimus  et  ipsam conscientiam,  ne  malum pro
malo,  qui  passi  sunt,  reddidisse  videantur ?  Si
ergo nihil aliud constitueretur frenandae malitiae
perditorum,  extrema  fortasse  necessitas  ut  tales
occiderentur  urgeret ;  quamquam  quod  ad  nos
attinet,  si  nihil  mitius eis  fieri  posset,  mallemus
eos  liberos  relaxari,  quam  passiones  fratrum
nostrorum fuso eorum sanguine vindicari : nunc
vero  cum  aliquid  fieri  possit,  quo  et  mitis
commendetur  Ecclesia,  et  immitium  cohibeatur
audacia ;  cur  non  flectas  in  partem
providentiorem,  lenioremque  sententiam,  quod
licet  iudicibus  facere  etiam  non  in  causis
Ecclesiae ?  Time  ergo  nobiscum  iudicium  Dei
Patris,  et  commenda  mansuetudinem  matris :
cum enim tu facis,  Ecclesia  facit,  propter quam
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facis, et cuius filius facis. Contende bonitate cum
malis :  illi  scelere  immani  membra  de  corpore
vivo avulserunt ; tu opere misericordi [497] effice
ut  illa  quae nefandis  operibus  exercebant,  alicui
utili  operi integra eorum membra deserviant. Illi
non pepercerunt correctionem sibi praedicantibus
Dei servis ; tu parce comprehensis, parce ductis,
parce  convictis.  Illi  impio  ferro  fuderunt
sanguinem Christianum :  tu  ab  eorum sanguine
etiam  iuridicum  gladium  cohibe  propter
Christum.  Illi  ministro  Ecclesiae  occiso
extorserunt spatium vivendi : tu inimicis Ecclesiae
viventibus  relaxa  spatium  poenitendi.  Talem  te
oportet  esse  in  causa  Ecclesiae  iudicem
christianum,  petentibus,  monentibus,
intercedentibus  nobis.  Solent  homines  quando
cum  inimicis  eorum  convictis  lenius  agitur,  a
mitiore sententia provocare : sed inimicos nostros
ita diligimus, ut nisi de tua christiana obedientia
praesumamus, a tua severa sententia provocemus.
Deus  omnipotens  Excellentiam tuam auctiorem
felicioremque  conservet,  domine  insignis  et
merito sublimis, ac praestantissime fili.

EPISTOLA CXXXV.148

DOMINO  VERE  SANCTO,  AC  MERITO
VENERABILI  PATRI  AUGUSTINO  EPISCOPO,
VOLUSIANUS.

148 Alias II, quæ autem 135 erat, nunc 110. – Scripta sub initium an. 412.
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Volusianus  Augustino,  proponens  illi  quæstiones,
quomodo Deus immensus claudi potuerit utero virginis, et
infantis  corpusculo ;  an mundi curam deseruerit  interim,
etc., num etiam miraculis satis declarata sit ejus divinitas.

I. Petis me, vir probitatis iustitiaeque documentum,
[498] ut  aliqua  ex  ambiguis  lectionis  perite  discenda
perconter.  Amplector  gratiam  muneris  imperati,  meque
libens  in  disciplinas  tuas  offero,  veteris  sententiae
auctoritatem  secutus,  quae  nullam  ad  perdiscendum
abundare  credit  aetatem149.  Neque  immerito  sapiens,
prudentiae  studia  nullis  terminis,  neque  fine  conclusit,
quando  primordiis  suis  remota  virtus numquam  adeo
reseratur  adeuntibus,  ut  omnis  protinus  ad  agnitionem
patescat. Domine vere sancte, ac merito venerabilis pater,
est operae pretium cognoscere habitam inter nos proxime
confabulationem.  Quibusdam  amicorum  conventibus
aderamus,  frequentes  proferebantur  illic  pro  ingeniis
studisque sententiae. Erat tamen sermo rhetorica partitio :
apud  agnoscentem  loquor ;  nam  etiam  ista  paulo  ante
docuisti.  Adstruebatur  quid  esset  inventionis  acrimonia,
quantus disponendi labor, quae translationis gratia, quae
iconismatum  pulchritudo,  et  pro  ingenio  naturaque
materiae  apposita  etiam  dicendi  facultas.  Alii  rursus
poeticam elevabant faventes. Ne hanc quidem eloquentiae
partem tacitam aut inhonoram relinquis, ut convenienter
poeta dixerit :

Inter victrices hederam tibi serpere lauros150.

149 PLAUT., Trucul., 22.
150 VIRG., Ecl. 8, 13.
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Dicebatur  ergo  quantus  oeconomiae  esset  ornatus,  quae
metaphorarum  venustas,  quanta  in  comparatione
sublimitas ;  iam  leves  enodesque  versus,  atque,  ut  ita
dixerim,  caesurarum  modulata  variatio.  Tunc  ad
familiarem tuam philosophiam sermo deflectit, quam ipse
Aristotelico more tamquam Isocraticam fovere consueveras.
Quaerebamus et  quid  egerit  praeceptor  ex Lyceo ;  quid
Academiae  multiplex  et  continuata  cunctatio ;  quid  ille
disputator  ex [499] Porticu ;  quid Physicorum peritia ;
quid  Epicureorum  voluptas ;  quid  inter  omnes  infinita
disputandi  libido,  tuncque  magis  ignorata  veritas,
postquam praesumptum est quod possit agnosci.

II. Dum in his confabulatio nostra remoratur, unus
e  multis :  Et  quis,  inquit,  est  sapientia  ad  perfectum
Christianitatis  imbutus,  qui  ambigua  in  quibus  haereo
possit aperire, dubiosque assensus meos vera vel verisimili
credulitate  firmare ?  Stupemus  tacentes.  Tunc  in  haec
sponte prorumpit : Miror utrum mundi Dominus et rector
intemeratae  feminae  corpus  impleverit,  pertulerit  decem
mensium longa illa fastidia mater151, et tamen virgo enixa
sit  solemnitate  pariendi,  et  post  haec  virginitas  intacta
permanserit.  His  et  alia  subnectit :  Intra  corpusculum
vagientis infantiae latet, cui par vix putatur universitas ;
patitur  puerilitatis  annos,  adolescit,  iuventute  solidatur ;
tam diu a sedibus suis abest ille regnator, atque ad unum
corpusculum  totius  mundi  cura  transfertur ;  deinde  in
somnos  resolvitur,  cibo  alitur,  omnes  mortalium  sentit
affectus ;  nec ullis  competentibus signis  tantae maiestatis
indicia clarescunt, quoniam larvalis illa purgatio, debilium
151 Cf. VIRG., Ecl. 4, 61.
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curae, reddita vita defunctis, haec, si et alios cogites, Deo
parva  sunt.  Intervenimus  ulterius  inquirenti,  solutoque
conventu, ad potioris peritiae merita distulimus, ne dum
incautive  secreta  temerantur,  in  culpam  deflecteret  error
innocuus.  Accepisti,  vir  totius  gloriae  capax,  imperitiae
confessionem ; quid a partibus vestris desideretur agnoscis.
Interest  famae  tuae,  ut  quaesita  noverimus.  Utcumque
absque  detrimento  cultus  divini  in  aliis  sacerdotibus
toleratur  inscitia ;  at  cum  ad  antistitem  Augustinum
venitur, legi deest quidquid contigerit ignorari. Incolumem
Venerationem tuam divinitas summa tueatur, domine vere
sancte, ac merito venerabilis pater. [500]

EPISTOLA CXXXVI.152

DOMINO  NIMIUMQUE  VENERABILI,  ET
OMNIBUS  MIHI  OFFICIIS  UNICE  PERCOLENDO
PATRI AUGUSTINO, MARCELLINUS.

Marcellinus Augustino, rogans ut Volusiano faciat
satis, et narrans quosdam calumniari, quod Deus veterem
Legem præ tædio seu consiliorum inconstantia abrogarit,
quodque  doctrina  evangelica  sit  reipublicæ  inutilis ;
denique Christianos principes multum malorum invexisse
reipublicæ.

I. Vir illustris  Volusianus  Beatitudinis  tuae mihi
litteras legit, imo me quidem cogente pluribus legit, quae
scilicet omnia quae a te dicuntur, cum vere miranda sint,
usquequaque  miratus  sum. Sermonis  enim divini  gratia
humiliter  tumens,  facile  ut  placeret  emeruit.  Hinc  enim
plurimum  placuit,  quod  hominis  gressus  aliquanto

152 Alias IV, quæ autem 136 erat, nunc 77. – Scripta eodem tempore.

93



titubantes boni propositi  exhortatione statuere et firmare
contendis.  Est  enim  nobis  cum  eodem  quotidiana  pro
viribus  nostris,  et  pro  ingenii  paupertate  disputatio.
Sanctae siquidem matris eius precatione compulsus, cura
mihi est eum frequentius salutandi gratia convenire, licet
vicem in hac parte  reddere etiam ipse dignetur.  Accepta
autem Venerabilitatis tuae epistola, homo qui a veri Dei
stabilitate,  multorum  quorum  in  hac  urbe  copia  est
persuasione revocatur, ita motus est, ut si, quantum ipse
confirmat,  litterarum  prolixitatem  minime  formidasset
omne [501] Beatitudini  tuae  quod  habere  potest
insinuasset ambiguum. Sed tamen satis, sicut etiam ipse
probare  dignaberis,  culto  accuratoque  sermone,  et
Romanae eloquentiae nitore perspicuo, aliqua sibi exsolvi
impendio postulavit. Quae quidem quaestio usquequaque
detrita est, et eorum super hac parte satis nota calliditas,
qui dispensationem dominicae incarnationis infamant. Sed
tamen  etiam ego  in  hac  parte,  quia  plurimis  quidquid
rescripseris profuturum esse confido, precator accesserim, ut
ad  ea  vigilantius  respondere  digneris,  in  quibus  nihil
amplius Dominum, quam alii homines facere potuerunt,
gessisse mentiuntur. Apollonium siquidem suum nobis et
Apuleium,  aliosque  magicae  artis  homines  in  medium
proferunt, quorum maiora contendunt extitisse miracula.

II. Ipse  autem  vir  illustris  superius  memoratus,
multa esse dixit praesentibus aliquantis, quae huic possent
iungi non immerito quaestioni,  si,  ut ante dixi, non ab
eius partibus epistolaris considerata brevitas fuisset. Quae
tamen licet scribere noluerit, tacere non est passus. Dicebat
enim  quod  etsi  sibi  hodie  incarnationis  dominicae  ratio
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redderetur, reddi vix ad liquidum possit cur hic Deus, qui
et Veteris Testamenti Deus esse firmatur, spretis veteribus
sacrificiis  delectatus  est  novis.  Nihil  enim  corrigi  posse
asserebat nisi quod antefactum non recte probaretur ; vel
quod  semel  recte  factum  sit,  immutari  ullatenus  non
debuisse. Recte enim facta dicebat mutari nisi iniuste non
posse ;  maxime  quia  ista  varietas  inconstantiae  Deum
possit  arguere.  Tum deinde  quod eius  praedicatio  atque
doctrina,  reipublicae  moribus  nulla  ex parte  conveniat ;
utpote, sicut a multis dicitur, cuius hoc constet praeceptum,
ut  nulli  malum  pro  malo  reddere  debeamus153,  et
percutienti  aliam  praebere  maxillam,  et  pallium  dare
[502] persistenti  tunicam  tollere,  et  cum  eo  qui  nos
angariare  voluerit,  ire  debere  spatio  itineris  duplicato154 :
quae  omnia  reipublicae  moribus  asserit  esse  contraria.
Nam  quis  tolli  sibi  ab  hoste  aliquid  patiatur,  vel
Romanae provinciae depraedatori non mala velit belli iure
reponere ? Et caetera quae dici ad reliqua posse, intellegit
Venerabilitas  tua.  Haec  ergo  omnia  ipsi  posse  adiungi
aestimat  quaestioni,  in  tantum  ut  per  christianos
principes,  christianam  religionem  maxima  ex  parte
servantes,  tanta  (etiamsi  ipse  de  hac  parte  taceat)
reipublicae mala evenisse manifestum sit.

III. Unde,  sicut  Beatitudo  tua  mecum  dignatur
agnoscere,  ad  haec  omnia  (quoniam multorum manibus
sine dubio tradetur Sanctitatis tuae desiderata responsio)
plenus  debet  et  elucubratus  solutionis  splendor  ostendi ;
maxime quia cum ista gererentur,  eximius Hipponensis

153 Rom 12, 17.
154 Mt 5, 39.
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regionis  possessor  et  dominus  praesens  aderat,  qui  et
Sanctitatem tuam sub ironiae adulatione laudaret, et sibi,
cum de his quaereret, minime satisfactum esse contenderet.
Ego vero ad haec omnia promissionis non immemor sed
exactor  libros  confici  deprecor,  Ecclesiae,  hoc  maxime
tempore, incredibiliter profuturos. [503]

EPISTOLA CXXXVII.155

DOMINO ILLUSTRI ET MERITO INSIGNI,  ET
PRAESTANTISSIMO  FILIO  VOLUSIANO,
AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Respondet  Augustinus  ad  singulas  quæstiones
superius propositas a Volusiano.

I.  Legi  litteras  tuas,  in  quibus  vidi  magni
cuiusdam  dialogi  specimen,  laudabili  brevitate
comprehensum. Respondere igitur debui, nec pro
dilatione  aliquid  excusationis  opponere.  Accidit
enim  opportune,  ut  ab  alienis  negotiis  mihi
aliquantulum vacaret. Quibus autem dictandis hoc
otium  statueram  impendere,  paululum  distuli,
nequaquam  iustum  esse  arbitratus  quem  ad
quaerendum  exhortatus  ipse  fueram,  differre
quaerentem. Quis autem nostrum, qui Christi, ut
possumus,  gratiam ministramus,  cum tua  verba
legerit,  ita  te  velit  doctrina  instrui  christiana,  ut
tibi tantum sufficiat ad salutem, non huius vitae,
quam  vaporis  esse  simillimam,  tantillum
apparentis,  et  illico  vanescentis  atque  pereuntis,

155 Alias  III,  quæ  autem  147  erat,  nunc  78.  –  Scripta  paulo  post
superiorem.
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sermo  divinus  admonere  curavit156,  sed  illam
salutem  propter  quam  adipiscendam  et  in
aeternum obtinendam christiani  sumus ?  Parum
est ergo nobis sic te instrui, ut tibi sit liberando
satis.  Ingenium  quippe  et  eloquium  tuum  tam
excellens  tamque  luculentum  prodesse  debet
etiam  caeteris,  contra  quorum  tarditatem  seu
perversitatem,  convenientissime  defendenda  est
tantae  gratiae  dispensatio,  quam  superbae
animulae  nihili  pendunt,  quae  nimis  affectant
plurimum [504] posse, et ad sua vitia sananda vel
etiam refrenanda nihil possunt.

II.  Quaeris  igitur :  "Utrum mundi Dominus
et rector intemeratae feminae corpus impleverit ;
pertulerit  decem  mensium  longa  illa  fastidia
mater,  et  tamen  virgo  enixa  sit  solemnitate
pariendi,  et  post  haec  virginitas  inviolata
permanserit.  Utrum intra  corpusculum vagientis
infantiae latuerit, cui par vix putatur universitas ;
passus  fuerit  puerilitatis  annos,  adoleverit,
iuventute  solidatus  sit ;  tam  diu  a  sedibus  suis
abfuerit  regnator  ille,  atque  in  unum
corpusculum,  totius  mundi  cura  translata  sit ;
deinde  in  somnos  resolutus  sit ;  cibo  alitus,
omnes  mortalium senserit  affectus ;  neque  ullis
competentibus  signis  claruerint  tantae maiestatis
indicia ;  quoniam larvalis  illa  purgatio,  debilium
curae,  reddita  vita  defunctis,  haec,  si  et  alios
cogitemus,  Deo  parva  sunt". Hanc  scribis  in
156 Iac 4, 15.
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quodam conventu amicorum ab uno ex multis qui
aderant,  illatam  esse  quaestionem ;  vos  autem
intervenisse  ulterius  inquirenti,  solutumque
conventum, ad potioris peritiae merita distulisse,
ne dum incautius secreta temerantur,  in culpam
deflecteret error innocuus157.

III.  Deinde ad me litterarum tuarum dirigis
intentionem,  et  post  hanc  imperitiae
confessionem, admones ut a partibus nostris quid
desideretur  agnoscam.  Adiungis  etiam  famae
meae  interesse  ut  quaesita  noveritis,  quod
utcumque absque detrimento divini cultus in aliis
sacerdotibus  toleratur  inscitia,  at  cum  ad  me
antistitem venitur, legi deesse quidquid contigerit
ignorari.  Primum igitur  hanc  de  me opinionem
facile  praesumptam,  quaeso  deponas,  eumque
animum  quamvis  erga  me  benevolentissimum,
solvas atque exuas ;  ac de me mihi magis quam
ulli  alteri  credas,  si  mihi  dilectionis  vicem
rependis.  Tanta  est  enim  christianarum
profunditas  Litterarum,  ut  in  eis  [505]  quotidie
proficerem, si eas solas ab ineunte pueritia usque
ad decrepitam senectutem maximo otio, summo
studio, meliore ingenio conarer addiscere158 : non
quod ad ea quae necessaria sunt saluti, tanta in eis
perveniatur  difficultate ;  sed  cum  quisque  ibi
fidem tenuerit, sine qua pie recteque non vivitur,
tam  multa,  tamque  multiplicibus  mysteriorum

157 Cf. Ep. 135, 2.
158 Cf. CICER., De orat. 1, 22.
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umbraculis  opacata  intellegenda  proficientibus
restant, tantaque non solum in verbis quibus ista
dicta  sunt,  verum  etiam  in  rebus  quae
intellegendae  sunt,  latet  altitudo  sapientiae,  ut
annosissimis,  acutissimis,  flagrantissimis
cupiditate  discendi  hoc  contingat,  quod  eadem
Scriptura quodam loco habet :  Cum consummaverit
homo, tunc incipit159.

IV. Sed quid hinc plura ? Veniendum potius
est  ad rem quam requiris.  Ubi  primum te  scire
volo,  non  hoc  habere  christianam  doctrinam,
quod ita  sit  Deus  infusus  carni,  qua  ex  virgine
nasceretur, ut curam gubernandae universitatis vel
deseruerit  vel amiserit,  vel ad illud corpusculum
quasi  contractam  materiam  collectamque
transtulerit.  Hominum iste  sensus  est,  nihil  nisi
corpora  valentium  cogitare ;  sive  ista  crassiora,
sicut  sunt  humor  atque  humus,  sive  subtiliora,
sicut aeris et lucis ;  sed tamen corpora,  quorum
nullum potest  esse  ubique  totum,  quoniam per
innumerabiles  partes  aliud  alibi  habeat  necesse
est,  et  quantumcumque  sit  corpus  seu
quantulumcumque  corpusculum,  loci  occupet
spatium,  eumdemque  locum  sic  impleat,  ut  in
nulla eius parte sit totum. Ac per hoc densari ac
rarescere, contrahi et dilatari, in minutias deteri et
grandescere  in  molem,  non  nisi  corporum  est.
Longe  aliud  est  animae  natura  quam corporis :
quanto  magis  Dei,  qui  creator  est  et  animae  et
159 Eccli 18, 6.
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corporis ? Non sic Deus dicitur implere mundum,
velut  aqua,  velut  aer,  [506]  velut  ipsa  lux,  ut
minore sui parte minorem mundi impleat partem,
et  maiore maiorem. Novit  ubique totus esse,  et
nullo contineri loco ; novit venire non recedendo
ubi erat ; novit abire non deserendo quo venerat.

V.  Miratur  hoc  mens humana,  et  quia  non
capit, fortasse nec credit : seipsam primitus mirata
miretur,  seipsam  paululum,  si  potest,  attollat  a
corpore,  et  ab  eis  rebus  quas  solet  sentire  per
corpus ;  et  videat  ipsa  quid  sit  quae  utitur
corpore. Sed forte non potest : magni quippe est
ingenii,  ut  ait  quidam,  sevocare  mentem  a
sensibus,  et  cogitationem  a  consuetudine
abducere160. Ipsos ergo corporis sensus aliquanto
insuetius,  et  vigilantius  perscrutetur.  Sunt  certe
quinque  partiti  corporis  sensus,  qui  nec  sine
corpore, nec sine anima esse possunt : quia neque
sentire  est  nisi  viventis,  quod  ab  anima  est
corpori ;  neque  sine  corporeis  instrumentis,  et
quasi  vasis  atque  organis  videmus,  audimus,
caeterisque tribus utimur sensibus. Intendat haec
anima rationalis, et sensus corporis non sensibus
corporis, sed ipsa mente atque ratione consideret.
Certe sentire homo non potest,  nisi  vivat ;  vivit
autem  in  carne,  antequam  morte  utrumque
dirimatur. Quomodo igitur anima quae sunt extra
carnem suam sentit,  quae  nonnisi  in  carne  sua
vivit ?  Annon  ab  eius  carne  longissime  absunt
160 CICER., Tuscul. 1, 16, 38.
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sidera in coelo ? annon id coelo videt solem ? An
sentire  non  est  videre,  cum  sit  in  quinque
sensibus  caeteris  excellentior  visus ?  An  et  in
coelo vivit, quia et in coelo sentit, et sensus esse
non potest ubi vita non est ? An sentit, et ubi non
vivit ; quia cum in sua tantum carne vivat, sentit
etiam  in  his  locis,  quae  praeter  eius  carnem
continent ea quae tangit aspectu ? Videsne quam
hoc sit  latebrosum in sensu tam conspicuo,  qui
visus dicitur ? Attende et auditum. Nam et ipse se
foras [507] quodammodo diffundit a carne. Unde
enim dicimus, Foris sonat, nisi ibi sentiamus ubi
sonat ?  Ergo  et  illic  extra  carnem  nostram
vivimus. An sentire possumus et ubi non vivimus,
cum sensus sine vita esse non possit ?

VI. Caeteri tres sensus apud seipsos sentiunt,
quamvis de olfactu utcumque possit dubitari. De
gustu  autem atque  tactu  nulla  controversia  est,
quod  ea  quae  gustamus  et  tangimus,  non  alibi
quam in carne nostra sentimus. Proinde isti tres
sensus ab hac consideratione semoveantur. Visus
auditusque afferunt mirabilem quaestionem ; aut
quomodo  anima  sentiat  ubi  non  vivit,  aut
quomodo vivat ubi non est. Neque enim nisi in
carne sua est ; sentit autem etiam praeter carnem
suam. Ibi quippe sentit ubi videt ; quia et videre
sentire  est :  ibi  sentit  ubi  audit ;  quia  et  audire,
sentire est. Aut ergo et ibi vivit, ac per hoc etiam
et ibi est ; aut sentit et ubi non vivit ; aut vivit et
ubi non est. Haec omnia mira sunt ; nihil horum

101



affirmari sine quadam velut absurditate potest : et
de sensu loquimur morticino. Quid igitur est ipsa
anima, praeter corporis sensum, id est in mente
qua ista considerat ? Neque enim sensu corporis,
de  ipsis  sensibus  corporis  iudicat  Et  putamus
nobis de omnipotentia Dei incredibile dici aliquid,
cum dicitur Verbum Dei, per quod omnia facta
sunt,  sic  assumpsisse  corpus  ex  virgine,  et
sensibus apparuisse mortalibus, ut immortalitatem
suam  non  corruperit,  ut  aeternitatem  non
mutaverit,  ut  potestatem  non  minuerit,  ut
administrationem mundi non deseruerit, ut a sinu
Patris, id est a secreto, quo cum illo et in illo est,
non recesserit !

VII. Verbum Dei sic intellege, per quod facta
sunt omnia, non ut eius transire aliquid cogites, et
ex  futuro  praeteritum fieri.  Manet  sicuti  est,  et
ubique totum est. Venit autem cum manifestatur,
et  cum  occultatur  [508]  abscedit.  Adest  tamen
sive  occultum  sive  manifestum,  sicut  lux  adest
oculis  et  videntis,  et  caeci :  sed  videnti  adest
praesens,  caeco  vero  absens.  Adest  et  vox
audientibus auribus, adest etiam surdis :  sed illis
patet, istas latet. Quid autem mirabilius quam id
quod  accidit  in  vocibus  nostris  verbisque
sonantibus, in re scilicet raptim transitoria ? Cum
enim  loquimur,  ne  secundae  quidem  syllabae
locus est, nisi prima sonare destiterit ; et tamen si
unus adsit auditor, totum audit quod dicimus ; et
si duo adsint, tantumdem ambo audiunt quod et
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singulis totum est ; et si audiat multitudo silens,
non  inter  se  particulatim  comminuunt  sonos
tamquam cibos, sed omne quod sonat et omnibus
totum est, et singulis totum. Itane iam non illud
est potius incredibile, si verbum hominis transiens
quod  exhibet  auribus,  Verbum  Dei  permanens
non exhiberet rebus, ut quemadmodum hoc simul
auditur  a  singulis  etiam  totum,  ita  illud  simul
ubique sit totum ?

VIII.  Non  itaque  metuendum  est
corpusculum  infantiae,  ne  in  illo  tantas  Deus
angustias passus esse videatur. Neque enim mole,
sed virtute magnus est Deus ; qui providentia sua
meliorem  sensum  formiculis  et  apiculis  dedit
quam asinis et camelis ; qui ex grano minutissimo
seminis  tantam  ficulneae  arboris  magnitudinem
creat,  cum ex multo maioribus  seminibus  longe
minora  multa  nascantur ;  qui  pupillam  tam
parvam ditavit acie, qua per oculos emicante, in
ictu  temporis  coelum  prope  dimidium
lustraretur ; qui ex puncto et quasi centro cerebri,
sensus  omnes  quinaria  distributione  diffundit ;
qui  corde,  membro tam exiguo, vitalem motum
per  corporis  cuncta  dispensat :  his  atque
huiusmodi rebus insinuans magna de minimis, qui
non est  parvus  in  parvis.  Ipsa  enim magnitudo
virtutis  eius,  quae nullas  in  angusto sentit  [509]
angustias, uterum virginalem non adventitio, sed
indigena puerperio fecundavit : ipsa sibi animam
rationalem,  et  per  eamdem  etiam  corpus
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humanum, totumque omnino hominem in melius
mutandum,  nullo  modo  in  deterius  mutata
coaptavit ;  nomen  humanitatis  ab  eo  dignanter
assumens,  divinitatis  ei  largiter  tribuens.  Ipsa
virtus  per  inviolatae  matris  virginea  viscera,
membra  infantis  eduxit,  quae  postea  per  clausa
ostia  membra  iuvenis  introduxit161.  Hic  si  ratio
quaeritur,  non  erit  mirabile :  si  exemplum
poscitur, non erit singulare. Demus Deum aliquid
posse, quod nos fateamur investigare non posse.
In  talibus  rebus  tota  ratio  facti  est  potentia
facientis.

IX.  Iam illud,  quod  in  somnos  solvitur,  et
cibo  alitur,  et  omnes  humanos  sentit  affectus,
hominem  persuadet  hominibus,  quem  non
consumpsit  utique,  sed  assumpsit.  Ecce  sic
factum est ; et tamen quidam haeretici,  perverse
mirando  laudandoque  eius  virtutem,  naturam
humanam in eo prorsus agnoscere noluerunt, ubi
est omnis gratiae commendatio, qua salvos facit
credentes in se, profundos thesauros sapientiae et
scientiae continens, et fide mentes imbuens, quas
ad  aeternam  contemplationem  veritatis
incommutabilis  provehat.  Quid  si  Omnipotens
hominem ubicumque formatum non ex materno
utero crearet, sed repentinum inferret aspectibus ?
quid  si  nullas  ex  parvulo  in  iuventam  mutaret
aetates,  nullos  cibos,  nullos  caperet  somnos ?
Nonne  opinionem  confirmaret  erroris,  nec
161 Io 20, 26.
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hominem  verum  suscepisse  ullo  modo
crederetur ;  et  dum  omnia  mirabiliter  facit,
auferret quod misericorditer fecit ? Nunc vero ita
inter Deum et homines mediator apparuit, ut in
unitate personae copulans utramque naturam, et
solita  sublimaret  insolitis,  et  insolita  solitis
temperaret. [510]

X.  Quid  autem  non  mirum  facit  Deus  in
omnibus  creaturae  motibus,  nisi  consuetudine
quotidiana  viluissent !  Denique  quam  multa
usitata  calcantur,  quae  considerata  stupentur !
sicut ipsa vis seminum, quos numeros habet, et
quam  vivaces,  quam  efficaces,  quam  latenter
potentes,  quam in parvo magna molientes,  quis
adeat animo, quis promat eloquio ? Ille igitur sibi
hominem sine semine operatus est, qui in rerum
natura sine seminibus operatur et semina. Ille in
suo  corpore  numeros  temporum  mensurasque
servavit  aetatum,  qui  sine  ulla  sui  mutabilitate
mutando  contexit  ordinem  saeculorum.  Hoc
enim crevit in tempore, quod coepit ex tempore.
Verbum autem in principio, per quod facta sunt
tempora,  tempus  elegit  quo  susciperet  carnem,
non tempori cessit ut verteretur in carnem. Homo
quippe Deo accessit, non Deus a se recessit.

XI.  Sic  autem  quidam  reddi  sibi  rationem
flagitant, quomodo Deus homini permixtus sit, ut
una  fieret  persona  Christi,  cum hoc  semel  fieri
oportuerit ; quasi rationem ipsi reddant de re quae
quotidie  fit,  quomodo misceatur  anima corpori,
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ut una persona fiat hominis. Nam sicut in unitate
personae anima unitur corpori, ut homo sit ; ita in
unitate personae Deus unitur homini, ut Christus
sit.  In  illa  ergo  persona  mixtura  est  animae  et
corporis ;  in  hac  persona  mixtura  est  Dei  et
hominis : si tamen recedat auditor a consuetudine
corporum,  qua  solent  duo  liquores  ita
commisceri,  ut neuter servet integritatem suam ;
quamquam  et  in  ipsis  corporibus  aeri  lux
incorrupta  misceatur.  Ergo  persona  hominis,
mixtura  est  animae  et  corporis :  persona autem
Christi,  mixtura  est  Dei  et  hominis.  Cum enim
Verbum  Dei  permixtum  est  animae  habenti
corpus, simul et animam suscepit et corpus. Illud
quotidie fit ad procreandos homines : hoc semel
[511]  factum  est  ad  liberandos  homines.
Verumtamen  duarum  rerum  incorporearum
commixtio  facilius  credi  debuit,  quam  unius
incorporeae, et alterius corporeae. Nam si anima
in  sua  natura  non fallatur,  incorpoream se  esse
comprehendit :  multo  magis  incorporeum  est
Verbum  Dei,  ac  per  hoc  Verbi  Dei  et  animae
credibilior debuit esse permixtio, quam animae et
corporis. Sed hoc in nobis ipsis experimur : illud
in Christo credere iubemur.  Si  autem utrumque
nobis  pariter  inexpertum  credendum
praeciperetur,  quid  horum  citius  crederemus ?
Quomodo non fateremur duo incorporea, quam
unum  corporeum  alterumque  incorporeum
facilius potuisse misceri ? si tamen non indigne ad
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ista  mixtionis  vel  mixturae  nomen  admittitur,
propter consuetudinem corporalium rerum, longe
aliter se habentium aliterque notarum.

XII. Verbum igitur Dei, idemque Dei Filius,
Patri  coaeternus,  eademque  Virtus  et  Sapientia
Dei162, a superno fine creaturae rationalis usque ad
infimum  finem  creaturae  corporalis  attingens
fortiter,  et disponens  omnia suaviter163,  praesens
et  latens,  nusquam  conclusa,  nusquam  discissa,
nusquam tumida, sed sine mole ubique tota, longe
alio  modo  quodam,  quam  eo  quo  creaturis
caeteris  adest,  suscepit  hominem,  seque  et  illo
fecit  unum Iesum Christum, mediatorem Dei et
hominum, aequalem Patri secundum divinitatem,
minorem autem Patre  secundum carnem164,  hoc
est  secundum  hominem ;  incommutabiliter
immortalem  secundum  aequalem  Patri
divinitatem,  eumdemque  mutabilem  atque
mortalem  secundum  cognatam  nobis
infirmitatem.  In  quo Christo,  eo tempore quod
opportunissimum  ipse  noverat,  et  ante  saecula
disposuerat, venit hominibus magisterium et [512]
adiutorium,  ad  capessendam  sempiternam
salutem. Magisterium quidem ut ea quae hic ante
dicta  sunt  utiliter  vera,  non  solum a  Prophetis
sanctis,  qui omnia vera dixerunt, verum etiam a
philosophis  atque  ipsis  poetis,  et  cuiuscemodi

162 1 Cor 1, 24.
163 Sap 8, 1.
164 1 Tim 2, 5.
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auctoribus  litterarum  (quos  multa  vera  falsis
miscuisse  quis  ambigat ?),  illius  etiam  in  carne
praesentata  confirmaret  auctoritas,  propter  eos
qui illa non possent in ipsa intima veritate cernere
atque  discernere :  quae  Veritas  et  antequam
hominem  assumeret,  ipse  aderat  omnibus,  qui
eius participes esse potuerunt. Maxime vero suae
incarnationis  exemplo  id  salubriter  persuasit,  ut
quoniam  homines  plerique  divinitatis  avidi,  per
potestates coelestes quas deos putarent, ritusque
varios  illicitorum,  non  sacrorum,  sed
sacrilegiorum,  ambiendum  sibi  arbitrarentur  ad
Deum,  magis  superbe  quam pie,  qua  in  re  pro
Angelis  sanctis  eis  se  daemones  superbiae
cognatione  supponunt,  scirent  homines  tam
proximum esse Deum pietati hominum, ad quem
velut  longe  positum  per  interpositas  potestates
ambiebant,  ut  hominem suscipere  dignaretur,  et
cum illo uniri quodam modo ut ei sic coaptaretur
homo  totus,  quemadmodum  animae  corpus ;
excepta  concretione  mutabili,  in  quam  non
convertitur Deus, et quam videmus quod habeat
et  corpus  et  animus.  Adiutorium  autem,  quod
sine  gratia  fidei  quae  ab  illo  est,  nemo  potest
vincere concupiscentias vitiosas ; et si qua earum
residua  non  vicerit,  veniali  remissione  purgari.
Quod ergo ad magisterium eius attinet, quis nunc
extremus idiota, vel quae abiecta muliercula non
credit  animae  immortalitatem  vitamque  post
mortem  futuram ?  Quod  apud  Graecos  olim
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primus  Pherecydes  Assyrius165 cum  disputasset,
Pythagoram Samium illius  disputationis  novitate
permotum ex athleta in philosophum vertit. Nunc
ergo  quod  Maro  ait,  et  omnes  videmus ;
Amomum [513] Assyrium vulgo nascitur166 : quod
autem  ad  adiutorium  gratiae  pertinet,  quae  in
Christo est, ipse est omnino,

Quo duce si qua manent sceleris vestigia nostri,
Irrita perpetua solvent formidine terras167.

XIII.  Sed  nulla, inquiunt,  competentibus  signis
claruerunt  tantae  maiestatis  indicia :  quia  larvalis  illa
purgatio, debilium curae, reddita vita defunctis, si et alii
considerentur, Deo parva sunt. Fatemur quidem et nos
talia  quaedam  fecisse  Prophetas.  Nam  in  his
signis  quid  excellentius  quam  mortuos
resurrexisse ?  Fecit  hoc  Elias168,  fecit  hoc
Elisaeus169.  Nam  de  magorum  miraculis,  utrum
etiam  mortuos  suscitaverint,  illi  viderint  qui  et
Apuleium  se  contra  magicarum  artium  crimina
copiosissime  defendentem,  conantur  non
accusando,  sed  laudando  convincere.  Nos
legimus,  magos  Aegyptiorum,  artium  istarum
peritissimos,  a  Moyse  famulo  Dei  fuisse
superatos, cum illi quaedam mira nefandis artibus
agerent,  ille  Deo  simpliciter  invocato,

165 Cf. CICER., Tuscul. 1, 16, 38.
166 VIRG., Ecl. 4, 25 ; cf. OVID., Pont. 1, 9, 52.
167 VIRG., Ecl. 4, 13-14.
168 3 Reg 17, 22.
169 3 Reg 4, 35.
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machinamenta eorum cuncta subverteret170. Sed et
ipse  Moyses,  et  caeteri  Prophetae  veracissimi
Dominum Christum prophetaverunt,  et  gloriam
magnam ei dederunt ; hunc non tamquam parem
sibi,  nec  in  eadem  miraculorum  potentia
superiorem, sed plane Dominum Deum omnium,
et hominem propter homines factum, venturum
praenuntiaverunt.  Qui  propterea  et  ipse  talia
facere voluit,  ne  esset  absurdum, quae per  illos
fecerat si ipse non faceret. Sed tamen et aliquid
proprium  facere  debuit :  nasci  de  virgine,  a
mortuis resurgere, in coelum ascendere. Hoc Deo
qui parum putat, quid plus exspectet ignoro171.

XIV.  Arbitror  enim  talia  flagitari,  qualia
gerens  [514]  hominem,  facere  debuit.  Nam  in
principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et
Deus  erat  Verbum,  et  omnia  per  ipsum  facta  sunt172.
Num  homine  assumpto,  alium mundum facere
debuit, ut eum esse crederemus, per quem factus
est  mundus ?  Sed  nec  maior  mundus,  nec  isti
aequalis  in  hoc  mundo  fieri  posset.  Si  autem
minorem faceret infra istum, similiter hoc quoque
parum  putaretur.  Quia  ergo  non  oportebat  ut
novum  faceret  mundum,  nova  fecit  in  mundo.
Homo enim de virgine procreatus, et a mortuis in
aeternam  vitam  resuscitatus,  et  super  coelos
exaltatus,  potentius  fortasse  opus  est  quam

170 Cf. Ex 7 ss.
171 Cf. CASSIAN., De incarnat. Chr. Dei c. Nestor. 7, 27.
172 Io 1, 1.
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mundus.  Hic  forte  respondent,  se  factum  hoc
esse non credere. Quid ergo fiat hominibus, qui
minima  contemnunt,  maiora  non  credunt ?
Reddita vita defunctis, ideo creditur, quia fecerunt
alii,  et  parum est  Deo :  caro propria  de virgine
creata, et a morte in aeternam vitam super coelos
levata,  ideo  non  creditur,  quia  nemo  fecit,  et
competit Deo. Ac per hoc quae sibi quisque facilia,
non factu, sed captu, putat, aequo animo accipit ; supra
ea veluti ficta pro falsis ducit173 : noli eis esse similis,
obsecro te.

XV.  Disputantur  haec  latius,  et  omnes
quaestionum  necessariarum  sinus  perscrutati
discussique  panduntur :  sed  intellectui  fides
aditum  aperit,  infidelitas  claudit.  Quem  non
moveat ad credendum tantus ab initio ipse rerum
gestarum  ordo,  et  ipsa  connexio  temporum,
praeteritis  fidem de  praesentibus  faciens,  priora
posterioribus  et  recentioribus  antiqua
confirmans ?  Eligitur  unus  ex  gente
Chaldaeorum, pietate fidelissima praeditus174,  cui
promissa  divina  post  tantam saeculorum seriem
novissimis  temporibus  complenda  prodantur,
atque  in  eius  semine  omnes  gentes  habiturae
benedictionem praenuntiantur. Hic unum Deum
verum colens universitatis creatorem, [515] gignit
filium  senex,  de  coniuge  quam  spe  pariendi

173 SALLUST., Catil. 3, 2.
174 Gen 12, 2.
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penitus  destitutam  sterilitas  aetasque  iam
fecerat175.  Propagatur  ex  illo  numerosissimus
populus,  multiplicatus  in  Aegypto,  quo  illam
stirpem  ex  orientalibus  partibus,  promissis
effectisque  crebrescens  dispositio  divina
transmiserat.  Educitur ex Aegypti  servitute gens
valida,  horrendis  signis  atque  miraculis176 ;
pulsisque impiis gentibus, in terram promissionis
perducta  et  constituta,  regno  etiam  sublimatur.
Deinde praevalescente peccato, sacrilegis ausibus
Deum verum, qui eis  tanta beneficia  contulerat,
saepissime offendens, variisque flagellata cladibus,
et  prosperitatibus  consolata,  usque  ad  Christi
incarnationem  declarationemque  perducitur.
Quem Christum, Dei Verbum, Dei Filium, Deum
in carne venturum, moriturum, resurrecturum, in
coelum  ascensurum,  praepollentissimo  suo
nomine, in omnibus gentibus dicatos sibi populos
habiturum ;  inque illo  remissionem peccatorum,
salutemque  aeternam  futuram  esse  credentibus,
omnia  gentis  illius  promissa,  omnes  prophetiae,
sacerdotia, sacrificia, templum, et cuncta omnino
sacramenta sonuerunt.

XVI. Venit  et Christus ;  complentur in eius
ortu,  vita,  dictis,  factis,  passionibus,  morte,
resurrectione,  ascensione,  omnia  praeconia
Prophetarum177.  Mittit  Spiritum sanctum,  implet

175 Gen 21, 2.
176 Ex 13, 17.
177 Mt 1, 25.
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fideles una in domo congregatos178, et hoc ipsum
promissum  orando  atque  desiderando
exspectantes.  Impleti  autem  Spiritu  sancto,
loquuntur  repente  linguis  omnium  gentium,
arguunt fidenter errores, praedicant saluberrimam
veritatem,  exhortantur  ad  poenitentiam
praeteritae culpabilis vitae, indulgentiam de divina
gratia  pollicentur.  Praedicationem  pietatis
veraeque religionis signa congruentia et miracula
consequuntur.  Excitatur  adversus  eos  saeva
infidelitas ;  tolerant  [516]  praedicta,  sperant
promissa,  docent  praecepta.  Numero exigui  per
mundum  disseminantur,  populos  facilitate
mirabili  convertunt,  inter  inimicos  augentur,
persecutionibus  crescunt,  per  afflictionum
angustias  usque  in  terrarum extrema  dilatantur.
Ex imperitissimis, ex abiectissimis, ex paucissimis
illuminantur,  nobilitantur,  multiplicantur
praeclarissima  ingenia,  cultissima  eloquia ;
mirabilesque  peritias  acutorum,  facundorum
atque  doctorum  subiugant  Christo,  et  ad
praedicandum viam pietatis salutisque convertunt.
Alternis  adversitatibus  et  prosperitatibus  rerum,
patientiam  et  temperantiam vigilanter  exercent :
mundo  declinante  in  extrema,  fessisque  rebus
aetatem  ultimam  protestante,  multo  fidentius,
quia  et  hoc  praedictum  est,  aeternam  civitatis
coelestis felicitatem exspectant. Atque inter haec
omnia,  contra  Ecclesiam  Christi  impiarum
178 Act 2, 2.
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gentium infidelitas fremit : evincit illa patiendo, et
inconcussam fidem inter  obsistentium saevitiam
profitendo. Revelatae veritatis, quae diu promissis
mysticis  velabatur,  sacrificio  succedente,  illa
sacrificia  quibus  hoc  figurabatur,  templi  ipsius
eversione  tolluntur.  Reproba  per  infidelitatem
gens  ipsa  Iudaeorum  a  sedibus  exstirpata,  per
mundum  usquequaque  dispergitur,  ut  ubique
portet  Codices  sanctos,  ac  sic  prophetiae
testimonium,  qua  Christus  et  Ecclesia
praenuntiata  est,  ne  ad  tempus  a  nobis  fictum
existimaretur, ab ipsis adversariis proferatur ; ubi
etiam ipsos praedictum est non fuisse credituros.
Templa et simulacra daemonum, ritusque sacrilegi
paulatim  atque  alternatim  secundum  praedicta
prophetica  subvertuntur.  Haereses  adversus
nomen  Christi,  sub  velamento  tamen  nominis
Christi,  ad  exercendam  doctrinam  sanctae
religionis,  sicut  praenuntiatae  sunt,  pullulant.
Haec  omnia  sicut  leguntur  praedicta,  ita
cernuntur impleta, atque ex his iam tot et tantis
quae restant, [517] exspectantur implenda. Quae
tandem  mens  avida  aeternitatis,  vitaeque
praesentis brevitate permota, contra huius divinae
auctoritatis lumen culmenque contendat ?

XVII.  Quae  disputationes,  quae  litterae
quorumlibet  philosophorum,  quae  leges
quarumlibet  civitatum,  duobus  praeceptis,  ex
quibus Christus dicit totam Legem Prophetasque
pendere,  ullo  modo  sint  comparandae :  Diliges
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Dominum  Deum  tuum  ex  toto  corde  tuo,  et  ex  tota
anima tua, et ex tota mente tua ; et,  diliges proximum
tuum  tamquam  teipsum179 ?  Hic  physica,  quoniam
omnes  omnium  naturarum  causae  in  Deo
creatore sunt.  Hic  ethica,  quoniam vita  bona et
honesta non aliunde formatur, quam cum ea quae
diligenda  sunt,  quemadmodum  diligenda  sunt,
diliguntur, hoc est Deus et proximus. Hic logica,
quoniam  veritas  lumenque  animae  rationalis,
nonnisi Deus est. Hic etiam laudabilis reipublicae
salus : neque enim conditur et custoditur optime
civitas,  nisi  fundamento  et  vinculo  fidei,
firmaeque  concordiae,  cum  bonum  commune
diligitur, quod summum ac verissimum Deus est,
atque  in  illo  invicem  sincerissime  se  diligunt
homines, cum propter illum se diligunt, cui, quo
animo diligant, occultare non possunt.

XVIII. Modus autem ipse dicendi, quo sancta
Scriptura  contexitur,  quam omnibus  accessibilis,
quamvis paucissimis penetrabilis ! Ea quae aperta
continet, quasi amicus familiaris, sine fuco ad cor
loquitur  indoctorum  atque  doctorum :  ea  vero
quae  in  mysteriis  occultat,  nec  ipsa  eloquio
superbo  erigit,  quo  non  audeat  accedere  meus
tardiuscula et inerudita, quasi pauper ad divitem ;
sed  invitat  omnes  humili  sermone,  quos  non
solum  manifesta  pascat,  sed  etiam  secreta
exerceat veritate, hoc in [518] promptis quod in
reconditis  habens.  Sed  ne  aperta  fastidirentur,
179 Mt 22, 37-39.
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eadem  rursus  operta  desiderantur,  desiderata
quodam  modo  renovantur,  renovata  suaviter
intimantur. His salubriter et prava corriguntur, et
parva  nutriuntur,  et  magna  oblectantur  ingenia.
Ille  huic  doctrinae  inimicus  est  animus,  qui  vel
errando  eam nescit  esse  saluberrimam,  vel  odit
aegrotando medicinam.

XIX.  Vides  quam  prolixam  epistolam
fecerim. Si  quid ergo te movet,  atque inter  nos
pertractari  tanti  habes,  non  tibi  faciat  angustias
usitatarum  epistolarum  velut  custodiendus
modus ;  quia et optime nosti  quam grandes eas
veteres  habuerint,  cum  aliquid  agerent  quod
explicare breviter non valerent. Et si auctorum ad
alias  litteras  pertinentium  mos  esset  alius,
nostrorum  nobis  in  hac  re  dignius  imitanda
praeberetur  auctoritas.  Inspice  itaque  modum
Epistolarum apostolicarum, vel eorum etiam qui
illa divina eloquia tractaverunt ; et non pigeat te
vel  multa  quaerendo  proponere,  si  multa  te
permovent,  vel  aliquando  diutius  versare  quod
quaeris, ut quantum fieri per tales quales sumus
potest, non remaneat dubitationis nubilum quod
obstet lumini veritatis.

XX.  Scio  enim  Excellentiam  tuam,
quorumdam  perpeti  obstinatissimas
contradictiones,  qui propterea  putant,  vel  putari
volunt  christianam  doctrinam  utilitati  non
convenire  reipublicae,  quia  nolunt  stare
rempublicam  firmitate  virtutum,  sed  impunitate
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vitiorum.  Non  autem  sicut  regi  homini,  vel
cuilibet principi civitatis, ita etiam Deo quidquid a
multis peccatur inultum est180.  Misericordia vero eius
et  gratia  praedicata  hominibus  per  hominem
Christum,  impartita  autem  per  Deum  Deique
filium eumdem ipsum Christum, non deserit eos
qui ex eius fide vivunt, eumque pie colunt,  sive
mala huius vitae patienter fortiterque experiantur,
sive  bonis  eius  misericorditer  [519]  ac
temperanter  utantur ;  aeternum  pro  utroque
praemium  recepturi  in  civitate  superna  atque
divina,  ubi  iam  non  sit  moleste  toleranda
calamitas,  nec  laboriose  frenanda  cupiditas,  sed
sola sine ulla difficultate, et cum perfecta libertate
retinenda  Dei  et  proximi  caritas.  Incolumem
felicioremque  te  misericordissima  Dei
omnipotentia  tueatur,  domine  illustris  et  merito
insignis,  ac  praestantissime  fili.  Sanctam  et  in
Christo  dignissime  honorandam  matrem,  cuius
pro te Deus preces exaudiat,  pro meritis  vestris
officiosissime  saluto.  Sanctus  frater  et
coepiscopus  meus  Possidius  Praestantiam
vestram multum salutat.

EPISTOLA CXXXVIII.181

DOMINO  EXIMIO  ET  MERITO  INSIGNI,
CARISSIMO  AC  DESIDERANTISSIMO  FILIO
MARCELLINO,  AUGUSTINUS,  IN  DOMINO
SALUTEM.

180 LUCAN., De bello civ. 5, 260.
181 Alias V, quæ autem 13 8 erat, nunc 122. – Scripta eodem tempore.
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Augustinus  ad  Marcellinum  respondens  epistolæ
136. qua nimirum ille petierat ut satisfaceret Volusiano,
et  significaret  quosdam reprehendere  quod Deus  veterem
Legem abrogasset, nec non asserere doctrinam evangelicam
esse  perniciosam  reipublicæ ;  ac  demum non  deesse  qui
Apollonii  Apuleiique  magica  ludibria  miraculis  Christi
præferrent.

I.  Illustri  viro  et  eloquentissimo,  nobisque
dilectissimo  Volusiano,  non  amplius  quam  ad
illud  quod  inquirendum  putavit,  respondendum
fuit :  ad  ea  vero  quae  mihi  pertractanda  atque
solvenda in epistola tua ipse misisti, sive ab illo,
sive  etiam  ab  aliis  vel  suggerantur  vel  [520]
ingerantur,  ad  te  potius  pro  viribus  nostris
pertractata  et  soluta  mitti  debuerunt ;  non  sic
quemadmodum  de  his  agendum  est  librorum
negotio, sed quemadmodum potest epistolari sat
esse colloquio, ut si tibi visum fuerit, qui eorum
motus quotidianis disputationibus experiris, et illis
legantur hae litterae. At si auriculis eorum minus
pietate  fidei  praecultis,  sermo  iste  non  sufficit,
prius inter nos quod eis putas sufficere peragatur,
tum  demum  ad  illos  quod  peractum  fuerit
perferatur.  Multa  enim  sunt,  a  quibus  sensus
eorum si adhuc abhorret et resilit, vel uberiore vel
subtiliore  ratione,  vel  certe  auctoritate  cui
resistere  indignum  putent,  persuaderi  aliquando
forsitan possint.

II.  Ergo  in  epistola  tua  posuisti,  moveri
quosdam, "cur hic Deus, qui et veteris Testamenti
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Deus  esse  firmatur,  spretis  veteribus  sacrificiis,
delectatus  est  novis.  Nihil  enim  corrigi  posse
asserunt,  nisi  quod  ante  non  recte  factum
probaretur ;  vel  quod  semel  recte  factum  sit,
nullatenus  immutari  debuisse.  Recte  enim  facta
dicunt  mutari  nisi  iniuste  non  posse"182. Haec
verba ex litteris tuis in has meas transtuli. Quibus
si  respondere  copiose  velim,  tempus  me  citius
quam  exempla  defecerint,  quibus  rerum  ipsa
natura  et  opera  humana,  certa  ratione,  pro
temporum  opportunitate  mutentur,  nec  tamen
eadem ratio sit mutabilis qua ista mutantur. Unde
pauca  commemorem,  ut  ex  his  excitata
quodammodo iam per  plura  similia  vigil  currat
intentio.  Nonne  hiemi  aestas,  addito  sensim
calore, succedit ? nonne diurnis tempora nocturna
vertuntur ?  Quoties  nostrae  variantur  aetates !
adolescentiae  pueritia  non  reditura  cedit ;
iuventus  adolescentiae  non  mansura  succedit ;
finiens  iuventutem senectus morte finitur.  Haec
omnia  mutantur,  nec  mutatur  divinae
providentiae ratio, qua fit ut ista mutentur. Non
autem, opinor, cum agricola aestate aliud iusserit,
quam  iusserat  hieme,  ratio  [521]  mutatur
agriculturae.  Et  cum  mane  surgit  qui  nocte
quiescebat,  vitae  consilium  non  mutavit.  Aliud
magister  adolescenti  quam  puero  solebat,
imposuit.  Doctrina  igitur  constans,  mutato
praecepto non mutata mutavit instructionem.
182 Cf. Ep. 136.
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III.  Nam magnus ille  nostrorum temporum
medicus Vindicianus, consultus a quodam, dolori
eius  adhiberi  iussit  quod  in  tempore  congruere
videbatur ;  adhibitum  sanitas  consecuta  est.
Deinde post annos aliquot eadem rursus corporis
causa  commota,  hoc  idem  ille  putavit
adhibendum ;  adhibitum vertit  in  peius.  Miratus
recurrit ad medicum, indicat factum : at ille ut erat
acerrimus, ita respondit :  Ideo male acceptus es, quia
ego non iussi ; ut omnes qui audissent,  parumque
hominem nossent non eum arte medicinali fidere,
sed  nescio  qua  illicita  potentia  putarent.  Unde
cum  esset  a  quibusdam  postea  stupentibus
interrogatus,  aperuit  quod  non  intellexerant,
videlicet illi aetati iam non hoc se fuisse iussurum.
Tantum  igitur  valet  ratione  atque  artibus  non
mutatis,  quid  secundum  eas  sit  pro  temporum
varietate mutandum.

IV. Non itaque verum est quod dicitur, semel
recte factum, nullatenus esse mutandum. Mutata
quippe  temporis  causa,  quod recte  ante  factum
fuerat, ita mutari vera ratio plerumque flagitat, ut
cum ipsi dicant, recte non fieri si mutetur, contra
veritas clamet, recte non fieri nisi mutetur ; quia
utrumque tunc erit rectum, si erit pro temporum
varietate  diversum.  Quod  enim  in  diversitate
personarum uno tempore accidere potest,  ut huic
liceat aliquid  impune  facere,  non  liceat  illi ;  non  quod
dissimilis  res  sit,  sed  quod  is  qui  facit183 :  ita  ab una
183 TEREN., Adel. 823-825.
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eademque  persona  diversis  temporibus,  tunc
oportet aliquid fieri, tunc non oportet ; non quod
sui dissimilis sit qui facit, sed quando facit.

V. Haec quaestio quam late pateat, profecto
videt  [522]  quisquis  pulchri  aptique  distantiam
sparsam  quodammodo  in  universitate  rerum
valet, neque neglegit intueri. Pulchrum enim per
seipsum consideratur atque laudatur, cui turpe ac
deforme  contrarium  est.  Aptum  vero,  cui  ex
adverso  est  ineptum,  quasi  religatum  pendet
aliunde,  nec  ex  semetipso,  sed  ex  eo  cui
connectitur,  iudicatur :  nimirum  etiam  decens
atque  indecens,  vel  hoc  idem  est,  vel  perinde
habetur. Age nunc, ea quae diximus, refer ad illud
unde  agitur.  Aptum  fuit  primis  temporibus
sacrificium  quod  praeceperat  Deus,  nunc  vero
non  ita  est.  Aliud  enim  praecepit  quod  huic
tempori  aptum  esset,  qui  multo  magis  quam
homo novit  quid  cuique  tempori  accommodate
adhibeatur ; quid quando impertiat, addat, auferat,
detrahat,  augeat,  minuatve,  immutabilis
mutabilium,  sicut  creator,  ita  moderator,  donec
universi saeculi pulchritudo, cuius particulae sunt
quae suis quibusque temporibus apta sunt, velut
magnum carmen cuiusdam ineffabilis modulatoris
excurrat,  atque  inde  transeant  in  aeternam
contemplationem  speciei  qui  Deum rite  colunt,
etiam cum tempus est fidei.

VI.  Falluntur  autem  qui  existimant  haec
Deum iubere causa suae utilitatis vel voluptatis :
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et merito moventur cur Deus ista mutaverit, quasi
delectatione mutabili aliud sibi iubens offerri illo
prius tempore, aliud isto. Non autem ita est. Nihil
Deus iubet quod sibi prosit, sed illi cui iubet. Ideo
verus est Dominus, qui servo non indiget, et quo
servus indiget. In ea quippe Scriptura quae vetus
dicitur  Testamentum, et  eo tempore quo adhuc
illa offerebantur sacrificia quae hoc tempore non
offeruntur, dictum est : Dixi Domino, Deus meus es
tu, quoniam bonorum meorum non eges184. Nec illorum
ergo sacrificiorum egebat  Deus,  nec  cuiusquam
eget  umquam,  sed  rerum  [523]  divinitus
impartitarum, vel imbuendo virtutibus animo, vel
aeternae saluti adipiscendae, quaedam signa sunt,
quorum celebratione atque functione,  non Deo,
sed nobis utilia pietatis officia exercentur.

VII.  Nimis autem longum est,  convenienter
disputare de varietate signorum, quae cum ad res
divinas  pertinent,  Sacramenta  appellantur.  Sicut
autem non ideo mutabilis homo, quia mane aliud,
aliud  vespere ;  illud  hoc  mense,  illud  alio ;  non
hoc isto anno quod illo :  ita non ideo mutabilis
Deus, quia universi saeculi priore volumine aliud,
aliud  posteriore  sibi  iussit  offerri,  quo
convenienter  significationes  ad  doctrinam
religionis saluberrimam pertinentes, per mutabilia
tempora sine ulla sui mutatione disponeret. Nam
ut noverint, quos haec movent, iam hoc fuisse in
ratione divina, nec cum ista nova constituerentur,
184 Ps 15, 2.
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subito priora displicuisse velut mutabili voluntate,
sed  hoc  iam  fixum  et  statutum  fuisse  in  ipsa
sapientia  Dei,  cui  de  maioribus  etiam  rerum
mutationibus eadem Scriptura dicit ; Mutabis ea, et
mutabuntur :  tu  autem idem ipse  es185 ;  insinuandum
est  eis,  mutationem  istam  sacramentorum
Testamenti veteris et novi etiam praedictam fuisse
propheticis  vocibus.  Ita  enim  videbunt,  si
poterunt,  id  quod  in  tempore  novum  est,  non
esse novum apud eum qui condidit  tempora, et
sine  tempore  habet  omnia  quae  suis  quibusque
temporibus pro eorum varietate distribuit186. Nam
et in illo psalmo, unde commemoravi aliquid, quo
demonstrarem non egere Deum sacrificiis nostris,
cui dicitur :  Dixi Domino, Deus meus es tu, quoniam
bonorum  meorum  non  eges ; paulo  post  legitur  ex
persona Christi : Non congregabo conventicula eorum de
sanguinibus187, hoc  est  pecorum  victimis,  quibus
prius  congregabantur  [524]  conventicula
Iudaeorum : et alibi dicit : Non accipiam de manu tua
vitulos,  neque  de  gregibus  tuis  hircos188 :  et  alius
propheta : Ecce, inquit, dies venient, dicit Dominus, et
confirmabo super domum Iacob testamentum novum, non
sicut  testamentum  quod  disposui  patribus  eorum,  cum
eduxi eos de terra Aegypti189. Et alia multa sunt de hac

185 Ps 101, 28.
186 Cf. De spir. et litt. 15, 27.
187 Ps 15, 4.
188 Ps 49, 9.
189 Ier 31, 31-32 (sec. LXX : 38, 31-32).
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re  testimonia,  quibus  hoc  Deum facturum esse
praedictum est, quae commemorare nunc longum
est.

XVIII. Hic iam si satis constitit,  quod recte
alio  tempore  constitutum  est,  idem  recte  alio
tempore  posse  mutari,  mutantis  opere,  non
dispositione  mutata,  quam  dispositionem
intellegibilis ratio continet, ubi sine tempore simul
sunt quae in temporibus simul fieri non possunt,
quia  tempora  non  simul  currunt ;  quispiam
fortassis  exspectet  causas  a  nobis  ipsius
mutationis accipere, quod ipse nosti quam prolixi
sit negotii. Verumtamen breviter dici potest, quod
homini acuto fortasse suffecerit, aliis sacramentis
praenuntiari  Christum  cum  venturus  esset,  aliis
cum venisset  annuntiari  oportuisse ;  sicut modo
nos idipsum loquentes, diversitas rerum compulit
etiam  verba  mutare.  Siquidem  aliud  est
praenuntiari, aliud annuntiari ; aliud cum venturus
esset, aliud cum venisset.

IX.  Nunc  deinde  videamus  quale  sit  illud
quod in epistola tua sequitur. Adiecisti enim eos
dicere  "quod  Christi  praedicatio  atque  doctrina
reipublicae  moribus  nulla  ex  parte  conveniat,
cuius  hoc  constet  esse  praeceptum,  ut  nulli
malum  pro  malo  reddere  debeamus190,  et
percutienti  aliam  praebere  maxillam,  et  pallium
dare ei qui tunicam auferre perstiterit, et cum eo
qui  nos  angariare  voluerit,  ire  debere  spatio
190 Rom 12, 17.
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itineris  duplicato"191.  Quae  omnia  reipublicae
moribus  asseruntur  esse  contraria :  "Nam [525]
quis, inquiunt, tolli sibi ab hoste aliquid patiatur,
vel  Romanae  provinciae  depraedatoribus  non
mala  velit  belli  iure  reponere ?"192 Haec  atque
huiusmodi  verba  obtrectantium,  sive  non
obtrectando,  sed  quaerendo  talia  loquentium,
operosius  fortasse  refellerem,  nisi  hae
disceptationes  haberentur  cum  viris  liberaliter
institutis.  Unde  quid  opus  est  ut  diutius
laboremus,  ac  non  ipsos  potius  percontemur
quomodo  poterant  gubernare  atque  augere
rempublicam,  quam ex  parva  et  inopi  magnam
opulentamque  fecerunt,  qui  accepta  iniuria
ignoscere quam persequi malebant193 ?  quomodo
Caesari  administratori  utique  reipublicae,  mores
eius extollens Cicero dicebat, quod nihil oblivisci
soleret  nisi  iniurias194 ?  Dicebat  enim  hoc  tam
magnus laudator, aut tam magnus adulator : sed si
laudator,  talem  Caesarem  noverat ;  si  autem
adulator, talem esse debere ostendebat principem
civitatis, qualem illum fallaciter praedicabat. Quid
est  autem  non  reddere  malum  pro  malo,  nisi
abhorrere  ab  ulciscendi  libidine ?  quod  est
accepta iniuria ignoscere malle quam persequi, et
nihil nisi iniurias oblivisci.

191 Mt 5, 39.
192 Cf. Ep. 135, 2.
193 SALLUST., Catil. 9, 5 ; 52, 19.
194 CICER., Pro Q. Ligar. 12, 35.
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X. Haec cum in eorum leguntur auctoribus,
exclamatur et plauditur ; describi atque praedicari
mores  videntur,  quibus  dignum  esset  exsurgere
civitatem  quae  tot  gentibus  imperaret,  quod
accepta iniuria ignoscere quam persequi malebant.
Cum vero legitur praecipiente auctoritate divina,
non  reddendum malum pro  malo195 ;  cum haec
tam  salubris  admonitio  congregationibus
populorum,  tamquam  publicis  utriusque  sexus
atque omnium aetatum et dignitatum scholis, de
superiore  loco  personat,  accusatur  religio
tamquam inimica reipublicae ! Quae si, ut dignum
est,  audiretur,  longe  melius  Romulo,  Numa,
Bruto, caeterisque illis Romanae gentis praeclaris
viris,  constitueret,  [526]  consecraret,  firmaret,
augeretque  rempublicam.  Quid  enim  est
respublica, nisi res populi ?196 Res ergo communis,
res  utique  civitatis.  Quid  est  autem civitas,  nisi
multitudo  hominum  in  quoddam  vinculum
redacta concordiae ? Apud eos enim ita legitur :
Ita brevi multitudo dispersa atque vaga, concordia civitas
facta  erat197. Quae porro  praecepta concordiae  in
suis  templis  umquam  illi  legenda  censuerunt ?
Quandoquidem  miseri  quaerere  cogebantur,
quonam modo sine offensione cuiusquam eorum
discordes inter se deos suos colere possent : quos
si  imitari  discordando  vellent,  rupto  concordiae

195 Rom 12, 17 ; cf. 1 Pt 3, 9 ; 1 Thess 5, 15.
196 CICER., De rep. 1, 39.
197 Sallust., Catil. 6, 2.
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vinculo  civitas  laberetur ;  quod  postea  paulatim
decoloratis  corruptisque  moribus  agi  coepit  per
bella civilia.

XI.  Quanta  vero  praecepta  concordiae  non
humanis  disputationibus  exquisita,  sed  divina
auctoritate  conscripta  in  Christi  ecclesiis
lectitentur,  quis  vel  ab  illa  religione  alienus,  ita
surdus  est  ut  ignoret ?  Ad  hoc  enim  et  illa
pertinent,  quae  malunt  exagitare  quam  discere,
alteram  percutienti  praebendam  esse  maxillam,
volenti  auferre  tunicam  dandum  etiam  pallium,
cum angariante  duplicandam viam.  Hoc  quippe
fit ut vincatur bono malus, imo in homine malo
vincatur bono malum, et homo liberetur a malo,
non exteriore  et  alieno,  sed intimo ac suo,  quo
gravius  et  perniciosius  quam  cuiusvis  hostis
extrinsecus immanitate vastatur.  Qui ergo vincit
bono  malum,  patienter  amittit  temporalia
commoda, ut doceat quam pro fide atque iustitia
contemnenda  sint,  quae  ille  nimis  amando  fit
malus ;  ac  sic  iniuriosus  ab  eo  ipso  cui  fecit
iniuriam,  discat  qualia  sint  propter  quae  fecit
iniuriam, atque in concordiam, qua nihil est utilius
civitati,  poenitens  acquiratur,  victus  non
saevientis  viribus,  sed  benevolentia  patientis.
Tunc enim recte fit,  cum videtur ei profuturum
esse propter quem fit, ad [527] operandam in eo
correctionem atque concordiam. Hoc certe animo
faciendum est,  etiamsi  alius  exitus  consequatur,
nec  corrigi  velit  atque  pacari,  propter  quem
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corrigendum atque pacandum, velut curandum et
sanandum, adhibita est ista medicina.

XII.  Alioquin  si  verba  attenderimus,
eorumque  proprietati  serviendum  putaverimus,
non  est  praebenda  maxilla  dextera,  si  sinistra
fuerit  percussa.  Quoniam :  Si  quis  te,198 inquit,
percusserit  in  maxillam  dexteram,  praebe  illi  et
sinistram199 : magis autem sinistra percutitur, quod
ad  dexteram  ferientis  facilior  ictus  est.  Sed  sic
intellegi  solet,  ac  si  dictum esset :  Si  quis  in  te
meliora  fuerit  persecutus,  et  inferiora  ei  praebe,
ne  vindictae  potius  quam  patientiae  studens
contemnas aeterna pro temporalibus, cum potius
temporalia  pro  aeternis  contemnenda  sint,
tamquam sinistra  pro dextris.  Haec semper  fuit
sanctorum  martyrum  intentio :  vindicta  enim
ultima  iuste  poscitur,  quando  nullus  iam  restat
correctionis  locus,  extremo  scilicet  summoque
iudicio. Nunc vero cavendum est,  ne vindicandi
cupiditate  amittatur,  ut  nihil  aliud  dicam,  ipsa
patientia,  quae  pluris  est  habenda  quam  omne
quod  potest  etiam  invito  inimicus  auferre.
Namque  alius  evangelista  in  eadem  sententia
nullam  fecit  dexterae  mentionem,  sed  tantum
maxillam  et  alteram  nominavit200,  ut  aliquanto
distinctius  intellegeretur  in  alio,  ipse  autem
simpliciter  eamdem  patientiam  commendaret.

198 Vide lib. I. De sermone Domini in monte, cap. 20.
199 Mt 5, 39.
200 Lc 6, 29.
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Paratus  itaque  debet  esse  homo  iustus  et  pius,
patienter  eorum  malitiam  sustinere,  quos  fieri
bonos  quaerit,  ut  numerus  potius  crescat
bonorum, non ut pari malitia se quoque numero
addat malorum.

XIII.  Denique  ista  praecepta  magis  ad
praeparationem cordis  quae  intus  est,  pertinere,
quam  ad  opus  quod  in  [528]  aperto  fit ;  ut
teneatur  in  secreto  animi  patientia  cum
benevolentia, in manifesto autem id fiat quod eis
videtur  prodesse  posse,  quibus  bene  velle
debemus,  hinc  liquido  ostenditur,  quod  ipse
Dominus  Iesus  exemplum  singulare  patientiae,
cum  percuteretur  in  faciem  respondit :  Si  male
dixi, exprobra de malo ; si autem bene, quid me caedis ?201

Nequaquam  igitur  praeceptum  suum,  si  verba
intueamur,  implevit.  Neque  enim  praebuit
percutienti alteram partem, sed potius prohibuit,
ne qui fecerat iniuriam, augeret ; et tamen paratus
venerat non solum in faciem percuti, verum etiam
pro  his  quoque  a  quibus  haec  patiebatur
crucifixus  occidi,  pro  quibus  ait  in  cruce
pendens :  Pater,  ignosce  illis,  quia  nesciunt  quid
faciunt202.  Nec  Paulus  apostolus  praeceptum
Domini et magistri sui videtur implesse, ubi etiam
ipse  percussus  in  faciem,  dixit  principi
sacerdotum :  Percutiet  te Deus,  paries dealbate. Sedes
iudicans me secundum Legem, et contra Legem iubes me

201 Io 18, 23.
202 Lc 23, 34.
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percuti !203 Et  cum  a  circumstantibus  diceretur :
Iniuriam  facis  principi  sacerdotum, irridenter  eos
admonere  voluit  quid  dixerit,  ut  qui  saperent,
intellegerent  iam  destruendum  esse  adventu
Christi  parietem dealbatum, hoc est,  hypocrisim
sacerdotii Iudaeorum : ait quippe :  Nescivi, fratres,
quia princeps est ; scriptum est enim, Principi populi tui
non maledices204 ;  cum procul dubio, qui in eodem
populo  creverat,  atque  ibi  Lege fuerat  eruditus,
illum principem sacerdotum nescire non posset,
nec eos quibus ita notus erat, ullo modo falleret
quod nesciret.

XIV.  Sunt  ergo  ista  praecepta  patientiae
semper in cordis praeparatione retinenda, ipsaque
benevolentia,  ne  reddatur  malum  pro  malo205,
semper in voluntate [529] complenda est. Agenda
sunt  autem  multa,  etiam  cum  invitis  benigna
quadam  asperitate  plectendis,  quorum  potius
utilitati consulendum est quam voluntati ; quod in
principe  civitatis  luculentissime  illorum  litterae
laudaverunt206. Nam in corripiendo filio quamlibet
aspere,  numquam  profecto  amor  paternus
amittitur.  Fit  tamen  quod  nolit  et  doleat,  qui
etiam invitus videtur dolore sanandus. Ac per hoc
si  terrena  ista  respublica  praecepta  christiana
custodiat,  et  ipsa  bella  sine  benevolentia  non

203 Act 23, 3.
204 Ex 22, 27.
205 Rom 12, 17 ; 1 Thess 5, 15 ; 1 Pt 3, 9.
206 CICER., De rep. 5, 8.
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gerentur,  ut  ad  pietatis  iustitiaeque  pacatam
societatem  victis  facilius  consulatur.  Nam  cui
licentia  iniquitatis  eripitur,  utiliter  vincitur ;
quoniam nihil est infelicius felicitate peccantium,
qua poenalis nutritur impunitas, et mala voluntas
velut  hostis  interior  roboratur.  Sed  perversa  et
aversa  corda  mortalium,  felices  res  humanas
putant,  cum  tectorum  splendor  attenditur,  et
labes non attenditur animorum ; cum theatrorum
moles  exstruuntur,  et  effodiuntur  fundamenta
virtutum ; cum gloriosa est effusionis  insania, et
opera misericordiae deridentur ; cum ex his quae
divitibus  abundant,  luxuriantur  histriones,  et
necessaria  vix habent pauperes ;  cum Deus,  qui
doctrinae suae publicis vocibus contra hoc malum
publicum clamat, ab impiis populis blasphematur,
et  dii  tales  requiruntur,  in  quorum honorem ea
ipsa  theatrica,  corporum et animorum dedecora
celebrentur. Haec si Deus pollere permittat, tunc
indignatur  gravius ;  haec  si  impunita  dimittat,
tunc punit infestius. Cum vero evertit subsidium
vitiorum,  et  copiosas  libidines  inopes  reddit,
misericorditer adversatur. Misericorditer enim, si
fieri  posset,  etiam  bella  gererentur  a  bonis,  ut
licentiosis  cupiditatibus  domitis  haec  vitia
perderentur, quae iusto imperio vel exstirpari vel
premi debuerunt.

XV. Nam si christiana disciplina omnia bella
[530]  culparet,  hoc  potius  militibus  consilium
salutis  petentibus  in  Evangelio  diceretur,  ut
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abicerent  arma,  seque  omnino  militiae
subtraherent.  Dictum  est  autem  eis :  Neminem
concusseritis,  nulli  calumniam  feceritis ;  sufficiat  vobis
stipendium vestrum207. Quibus proprium stipendium
sufficere  debere  praecepit,  militare  utique  non
prohibuit.  Proinde  qui  doctrinam  Christi
adversam dicunt esse reipublicae, dent exercitum
talem quales doctrina Christi  esse milites iussit ;
dent  tales  provinciales,  tales  maritos,  tales
coniuges,  tales  parentes,  tales  filios,  tales
dominos,  tales  servos,  tales  reges,  tales  iudices,
tales denique debitorum ipsius fisci redditores et
exactores,  quales  esse  praecepit  doctrina
christiana,  et audeant eam dicere adversam esse
reipublicae ; imo vero non dubitent eam confiteri
magnam,  si  obtemperetur,  salutem  esse
reipublicae.

XVI.  Utquid  autem  ad  illud  respondeam
quod  dicunt,208 per  quosdam  imperatores
christianos  multa  mala  imperio  accidisse
Romano ? Haec generalis conquestio calumniosa
est.  Nam  si  apertius  certe  de  praeteritis
imperatoribus  aliqua  commemorarent,  possem
similia  vel  fortasse  etiam  graviora  de
imperatoribus  non  christianis  et  ego
commemorare,  ut  intellegerent,  vel  hominum
haec  esse  vitia,  non  doctrinae ;  vel  non
imperatorum,  sed  aliorum  sine  quibus

207 Lc 3, 14.
208 Lib. 4. De civit. Dei, cap. 2.
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imperatores  agere  nihil  possunt.  Ex  quo  enim
tempore pessum ire coeperit Romana respublica,
satis  liquet ;209 litterae  loquuntur ipsorum :  longe
antequam  Christi  nomen  eluxisset  in  terris,
dictum est :  O urbem venalem, et mature perituram, si
emptorem invenerit !210 In libro etiam belli  Catilinae,
ante adventum utique Christi,  idem nobilissimus
historicus  eorum  non  tacet  quando  primum
insueverit  exercitus populi  Romani  [531]  amare,
potare, signa, tabulas pictas, vasa caelata mirari, ea
privatim et publice rapere, delubra spoliare, sacra
profanaque omnia  polluere211.  Quando ergo nec
hominibus, nec ipsis etiam quos Deos putabant,
morum  corruptorum  et  perditorum  avaritia
rapacitasque parcebat, tunc coepit perire laudabile
illud decus salusque reipublicae. Quos deinde vitia
pessima  successus  habuerint,  et  quanto
humanarum rerum malo illa iniquitas prosperata
sit,  nunc  longum est  dicere.  Audiant  Satyricum
suum, garriendo vera dicentem : 

Servabat castas humilis fortuna Latinas
Quondam, nec vitiis contingi parva sinebat
Tecta labor, somnique breves, et vellere Thusco
Vexatae duraeque manus, ac proximus Urbi
Annibal, et stantes Collina in turre mariti.
Nunc patimur longae pacis mala ; saevior armis
Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem.

209 Lib. 2. De civit. Dei, cap. 18.
210 SALLUST., Iugurt. 35, 10.
211 SALLUST., Catil. 11, 6.
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Nullum crimen abest, facinusque libidinis, ex quo
Paupertas Romana perit212.

Quid  ergo  exspectas  ut  ego  exaggerem,  quanta
mala  importaverit  successu  prospero  iniquitas
sublevata ;  quandoquidem  et  ipsi,  qui  aliquanto
prudentius  attenderunt,  plus  dolendum viderunt
paupertatem,  quam  opulentiam  periisse
Romanam ?  In  illa  enim  morum  integritas
servabatur ; per hanc autem non muros urbis, sed
mentes  ipsius  civitatis  dira  nequitia  omni  hoste
peior irrupit.

XVII.  Gratias  Domino  Deo  nostro,  qui
contra ista mala misit nobis adiutorium singulare.
Quo enim non tolleret, quem non involveret, in
quod  profundum  non  demergeret  fluvius  iste
horrendae  nequitiae  generis  humani,  nisi  crux
Christi in tanta velut mole auctoritatis eminentius
firmiusque  figeretur ;  cuius  apprehenso  [532]
robore, stabiles essemus, ne male suadentium, vel
in  mala  impellentium,  tam  vasto  mundi  huius
gurgite abrepti sorberemur ? In ista enim colluvie
morum  pessimorum  et  veteris  perditae
disciplinae,  maxime  venire  ac  subvenire  debuit
coelestis  auctoritas,  quae  voluntariam
paupertatem, quae continentiam, benevolentiam,
iustitiam,  atque concordiam,  veramque pietatem
persuaderet,  caeterasque  vitae  luminosas
validasque  virtutes ;  non  tantum  propter  istam
vitam  honestissime  gerendam,  nec  tantum
212 IUVEN., Sat. 6.
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propter  civitatis  terrenae  concordissimam
societatem ;  verum  etiam  propter  adipiscendam
sempiternam  salutem,  et  sempiterni  cuiusdam
populi  coelestem  divinamque  rempublicam,  cui
nos cives adsciscit fides, spes, caritas : ut quamdiu
inde peregrinamur, feramus eos si corrigere non
valemus,  qui  vitiis  impunitis  volunt  stare
rempublicam, quam primi Romani constituerunt
auxeruntque virtutibus, etsi non habentes veram
pietatem erga Deum verum, quae illos  etiam in
aeternam  civitatem  posset  salubri  religione
perducere ;  custodientes  tamen  quamdam  sui
generis  probitatem,  quae posset  terrenae civitati
constituendae,  augendae,  conservandaeque
sufficere. Deus enim sic ostendit in opulentissimo
et  praeclaro  imperio  Romanorum,  quantum
valerent civiles etiam sine vera religione virtutes,
ut  intellegeretur  hac  addita  fieri  homines  cives
alterius civitatis, cuius rex veritas, cuius lex caritas,
cuius modus aeternitas.

XVIII.  Quis  autem  vel  risu  dignum  non
putet,  quod  Apollonium  et  Apuleium,
caeterosque  magicarum  artium  peritissimos
conferre  Christo,  vel  etiam praeferre  conantur ?
Quamquam  tolerabilius  ferendum  sit,  quando
istos ei potius comparant quam deos suos : multo
enim melior, quod fatendum est, Apollonius fuit,
quam tot stuprorum auctor et perpetrator, quem
Iovem  nominant.  [533]  Ista,  inquiunt,  fabulosa
sunt. Adhuc ergo laudent reipublicae luxuriosam,

135



licentiosam, planeque sacrilegam felicitatem, quae
ista deorum probra confinxit, quae non solum in
fabulis  audienda posuit,  verum etiam in theatris
spectanda  proposuit ;  ubi  crimina  plura  essent
quam numina, quae ipsi dii sibi exhiberi habebant
libenter, qui in suos cultores vindicare debuerunt,
quod ea saltem viderent patienter.  Sed non ipsi,
inquiunt,  sunt,  qui  talium  fabularum  mendacio
celebrantur.  Qui  ergo  sunt  isti,  qui  talium
turpitudinum  celebratione  placantur ?  Horum
daemonum  perversitatem  atque  fallaciam,  per
quos et magicae artes humanas mentes decipiunt,
quia  prodidit  christiana  doctrina,  quia  mundo
universo  patefecit,  quia  Angelos  sanctos  ab
eorum malignitate distinxit, quia cavendos potius,
et  quemadmodum  caverentur  admonuit,
reipublicae dicitur inimica ! quasi non si omnino
per  istos  esset  temporalis  obtinenda  felicitas,
quaelibet  potius  fuerat  infelicitas  eligenda.  Sed
neque  hinc  Deus  voluit  dubitari,  qui  primum
populum  unum  verum  Deum  colentem,  deos
autem  falsissimos  contemnentem,  quamdiu
oportuit  Vetus  Testamentum,  ubi  velamentum
Testamenti  Novi  est,  obumbrari,  tanta  rerum
terrenarum  felicitate  honestavit,  ut  quivis
intellegat nec ipsam esse in daemonum potestate,
sed  in  illius  unius,  cui  Angeli  serviunt,  quem
daemones contremiscunt213.

213 Iac 2, 19.
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XIX.  Apuleius  enim,  ut  de  illo  potissimum
loquamur,  qui  nobis  Afris  Afer  est  notior,  non
dico  ad  regnum,  sed  ne  ad  aliquam  quidem
iudiciariam reipublicae potestatem cum omnibus
suis  magicis  artibus  potuit  pervenire,  honesto
patriae  suae  loco  natus,  et  liberaliter  educatus,
magnaque praeditus eloquentia. An forte ista, ut
philosophus,  voluntate  contempsit,  qui  sacerdos
[534]  provinciae,214 pro  magno  fuit  ut  munera
ederet,  venatoresque vestiret,vii et pro statua sibi
apud  Oeenses  locanda,  ex  qua  civitate  habebat
uxorem,  adversus  contradictionem  quorumdam
civium  litigaret ?  quod  posteros  ne  lateret,
eiusdem  litis  orationem  scriptam  memoriae
commendavit.  Quod  ergo  ad  istam  terrenam
pertinet  felicitatem,  fuit  magus  ille  quod potuit.
Unde apparet eum nihil amplius fuisse, non quia
noluit,  sed  quia  non  potuit.  Quamquam  et
adversus  quosdam,  qui  ei  magicarum  artium
crimen  intenderant,  eloquentissime  se  defendit.
Unde miror laudatores eius, qui eum nescio quae
fecisse  miracula  illis  artibus  praedicant,  contra
eius defensionem testes esse conari. Sed viderint
utrum verum ipsi perhibeant testimonium, et ille
falsam defensionem.  Illud  si  sapiunt,  attendant,
qui  magicas  artes  non  utique  nisi  pro  felicitate
terrena vel  damnabili  curiositate  conquirunt,  vel
ab  eis  innocentes,  periculosa  tamen  eas
admiratione collaudant, et videant David nostrum
214 Forte sacerdoti.
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sine  ullis  talibus  artibus,  ex  pastore  ovium
pervenisse ad regiam dignitatem ; cuius et peccata
et merita fidelis Scriptura non tacuit, ut sciremus
et quibus modis non offenderetur Deus, et quibus
modis placaretur offensus.

XX.  Quantum  autem  attinet  ad  miracula,
quae  humanis  sensibus  stupenda  monstrantur,
multum errant qui Prophetis sanctis, miraculorum
magnorum  nobilitate  praestantibus,  magos
comparant ;  quanto  magis  si  eos  comparent
Christo, quem Prophetae illi, quibus magi quilibet
nullo  modo  sunt  comparandi,  praenuntiaverunt
esse  venturum,  et  secundum  carnem,  quam
sumpsit ex Virgine, et secundum divinitatem, qua
numquam separatur  a  Patre !  Video  me  fecisse
prolixissimam  [535]  epistolam,  nec  tamen  de
Christo  dixisse  omnia  quae  vel  eis  qui  vel...
ingenio  divina  non valent  assequi,  vel  eis  quos,
licet  acute  moveantur,  contentiosum  tamen
studium  et  praeoccupatio  diuturni  erroris  ab
intellegendo impedit, possint utcumque sufficere.
Verumtamen cognosce quid eos contra moveat,
atque  rescribe,  ut  vel  epistolis  vel  libris,  si
adiuverit Deus, ad omnia respondere curemus. Sis
in  Domino  felix,  gratia  et  misericordia  eius,
domine  eximie  et  merito  insignis,  carissime  ac
desiderantissime fili.

FINIS TOMI TRIGESIMI-NONI.
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EPISTOLA CXXXIX.215

DOMINO  MERITO  INSIGNI,  MULTUMQUE
CARISSIMO  AC  DESIDERANTISSIMO  FILIO
MARCELLINO,  AUGUSTINUS,  IN  DOMINO
SALUTEM.

Ut  Gesta  quæ.  adversus  Donatistas  confecta  sunt
publicentur,  atque  rei  castigentur  mitius  et  citra  mortis
pœnam.

1. Gesta  quae  promisit  Praestantia  tua,
vehementer  exspecto,  et  in  ecclesia  Hipponensi
iamiamque  cupio  recitari,  ac,  si  fieri  potuerit,
etiam per omnes ecclesias in dioecesi constitutas ;
ut  audiant  homines,  pleneque  agnoscant
confessores  iniquitatis,  non  Dei  timore
extorquente poenitentiam, sed iudiciaria diligentia
crudelissimorum  pectorum  aperiente  duritiam ;
sive illorum qui de homicidio et de excaecato ac
debilitato  presbyteri  corpore  [4]  confessi ;  sive
illorum  qui  se  illa  scire  potuisse,  quamvis  sibi
dicerent  displicere,  negare  non  ausi  sunt,
refugientes catholicam pacem, velut ne criminibus
polluantur  alienis,  et in  illo  schismatis  sacrilegio
inter  sceleratorum  tam  immanium  tantam
multitudinem perdurantes ; sive etiam illorum qui
se  inde  non  recessuros,  etiam  demonstrata  sibi
catholica  veritate  et  Donatistarum  perversitate,
dixerunt. Non est leve quod Deus agi voluit per
operam tuam. Utinam tales eorum causas crebras

215 Alias CLVIII,  quæ autem 13 erat,  nunc 259. – Scripta an.  412 circa
mens. Maium.
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sic  audias,  et  facinora  eorum  atque  insana
pertinacia sic saepe prodatur, eademque publicata
Gesta  in  omnium  notitiam  perferantur !  Quod
autem scripsit Eximietas tua, dubitare te utrum in
Theoprepia debeas eadem Gesta iubere proponi ;
fiat, si potest illuc frequens confluere multitudo :
alioquin  alius  locus  celebrior  providendus  est ;
non tamen ullo modo praetermittendum.

II. Poena  sane  illorum,  quamvis  de  tantis
sceleribus  confessorum,  rogo  te  ut  praeter
supplicium  mortis  sit,  et  propter  conscientiam
nostram,  et  propter  catholicam  mansuetudinem
commendandam.  Ipse  enim  fructus  ad  nos
pervenit  confessionis  illorum,  quia  invenit
Ecclesia  catholica  ubi  suam  erga  atrocissimos
inimicos servet atque exhibeat lenitatem. In tanta
quippe  crudelitate,  quaecumque  praeter
sanguinem  vindicta  processerit,  magna  lenitas
apparebit. Quod etsi modo quibusdam nostris, illa
atrocitate  commotis,  videtur  indignum,  et  quasi
dissolutionis  et  neglegentiae  simile ;  transactis
tamen motibus animorum, qui recentioribus factis
solent  turbulentius  excitari,  egregie  luculenta
bonitas apparebit, et ob hoc magis eadem Gesta
legere atque ostendere delectabit, domine merito
insignis, multumque carissime ac desiderantissime
fili.  Ibi  est  sanctus  frater  et  coepiscopus  meus
Bonifacius, et per diaconum Peregrinum qui cum
illo perrexit, [5] commonitorium direxi ; quod sic
habe tamquam praesentiam meam. Et quod vobis
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in commune pro Ecclesiae utilitate placuerit, hoc
adiuvante  Domino  fiat,  qui  potens  est
misericorditer  opitulari  in  tantis  malis.  Modo
Macrobius  episcopus  eorum,  stipatus  cuneis
perditorum  utriusque  sexus,  hac  atque  illac
circumit,  aperuitque  sibi  basilicas,  quas
possessorum  quantuluscumque  timor  clauserat.
Praesente autem procuratore viri clarissimi Celeris
Spondeo,  quem  tuae  dilectioni  commendavi
multumque  commendo,  utcumque  eorum
frangebatur  audacia :  nunc  vero  posteaquam
Carthaginem profectus est, etiam in fundis ipsius
basilicas  aperuit,  populos  congregat.  Cum  ipso
etiam est ille Donatus diaconus rebaptizatus, cum
fuerit  colonus  ecclesiae,  qui  versatus  est  in  illa
caede  praecipuus.  Qui  tales  non  cum  eo  sunt,
quando  et  ille  cum ipso  est ?  Si  Proconsul  vel
simul ambo in illos estis sententiam prolaturi, et
forte  ille  persistit  velle  gladio  vindicare,
quamquam sit  christianus, et quantum advertere
potuimus, non sit ad haec cruciamenta proclivis ;
tamen  si  necesse  fuerit,  etiam  Gestis  iubete
allegari  epistolas  meas,  quas  de  hac  re  singulas
vobis  mittendas  putavi.  Soleo  enim  audire  in
potestate esse iudicis mollire sententiam, et mitius
vindicare quam iubeant leges. Si autem nec litteris
meis ad hoc consenserit, hoc saltem praestet ut in
custodiam  recipiantur,  atque  hoc  de  clementia
Imperatorum impetrare curabimus, ne passiones
servorum  Dei,  quae  debent  esse  in  Ecclesia
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gloriosae,  inimicorum  sanguine  dehonestentur.
Scio  enim  in  causa  clericorum  Anaunensium,viii

qui  occisi  a  Gentilibus,  nunc  martyres
honorantur,  Imperatorem  rogatum  facile
concessisse ne illi qui eos occiderant et capti iam
tenebantur, poena simili punirentur.

III. Libros  de  Baptismo  parvulorum,  cum
iam codicem ipsum Praestantiae  tuae  misissem,
cur abs te rursus [6] acceperim, oblitus sum : nisi
forte  cum  inspicerem,  mendosos  eos  reperi,  et
emendare  volui,  quod  mirabiliter  impeditus,
adhuc usque non feci.  Epistolam quoque ad te
scribendam et  his  adiungendam,  quam cum ibi
essem iam dictare coeperam, paulo addito sic esse
imperfectam  scias.  Si  autem  rationem  omnium
dierum  et  lucubrationum  aliis  necessitatibus
impensarum  tibi  possem  reddere,  graviter
contristatus mirareris quanta me distendant, quae
differri  omnino  non  possunt,  nec  agere  illa
permittant  in  quae me,  petendo et  admonendo,
urges volentem, et ineffabiliter (quia non possum)
dolentem.  Cum  enim  ab  eorum  hominum
necessitatibus  aliquantulum  vaco,  qui  me  sic
angariant,  ut  eos  nullo  modo liceat  evitare,  nec
contemnere oporteat ; non desunt quae dictanda
praepono, sic in articulis temporum constituta, ut
dilationem non  ferant.  Sicut  mihi  fuit  breviatio
Gestorum collationis216 nostrae satis operosa, cum
viderem neminem se velle tanto aggeri litterarum
216 Carthaginensis.
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legendo  committere :  sicut  mihi  fuit  etiam
epistola ad ipsos laicos donatistas, de hac eadem
collatione  nostra,  quam  modo  aliquot
lucubrationibus  terminavi :  sicut  epistolae  duae
non breves ; una ad Dilectionem tuam, altera ad
virum illustrem Volusianum, quas vos  accepisse
iam credo : sicut nunc in manibus habeo librum
ad  Honoratum  nostrum  de  quaestionibus
quibusdam quinque, quas mihi proposuit,  et per
litteras  intimavit ;  cui  non  continuo  respondere
vides quam minime oporteat.  Caritas enim quae
tamquam  nutrix  fovet  filios  suos,  non  ordine
amandi,  sed  ordine  subveniendi,  infirmiores
fortioribus anteponit, quos tales vult esse, quales
iam illi sunt, quos non contemnendo, sed de his
confidendo  interim  praeterit.  Tales  ergo  mihi
necessitates  dictandi  aliquid,  quod  me  ab  eis
dictationibus impediat [7] quibus magis inardesco,
deesse  non  possunt,  cum  paululum  spatii  vix
datur  inter  acervos  occupationum,  quibus  nos
alienae vel cupiditates vel necessitates angariatos
trahunt : et quid faciam prorsus nescio.

IV. Audisti  unde  mecum  Dominum
depreceris : sed etiam quod tam instanter et tam
crebro me admones, nolo cesses, non nihil agens.
Commendo  etiam  ego  Excellentiae  tuae
Ecclesiam in Numidia constitutam, propter cuius
necessitates  sanctus  frater  et  coepiscopus  meus
Delphinus  a  fratribus  et  coepiscopis  meis,  ibi
collaborantibus et compericlitantibus, missus est.
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Nec  de  hac  re  plura  scribo,  cum  ipsum
praesentem  sis  auditurus.  Caetera  in
Commonitoriis  invenies  quae  ad  presbyterum
misi, sive modo, sive per diaconum Peregrinum,
ne  mihi  ea  toties  iterare  necesse  sit.  Semper  in
Christo cor tuum vigeat, domine merito insignis,
multumque  carissime  ac  desiderantissime  fili.
Filium nostrum Ruffinum Cirtensem principalem
commendo Eximietati tuae.

DE SEQUENTE EPISTOLA. LIB. II. RETRACT.
CAP. XXXVI.

Eo  ipso  tempore,  quo  contra  Donatistas
vehementer  exercebamur,  et  contra  Pelagianosix

exerceri  jam  cœperamus,  amicus  quidam  mihi
misit quinque a Carthagine quæstiones, et rogavit
ut eas illi scribendo exponerem ; quæ sunt, Quid
sibi  velit  vox  illa  Domini :  « Deus  meus,  Deus
meus,  ut  quid  me  dereliquisti217 ? »  Et  quid  sit
quod ait  Apostolus :  « Ut in charitate radicati et
fundati, prævaleatis comprehendere cum omnibus
sanctis, quæ sit latitudo et longitudo et altitudo et
profundum.218 » Et [8] quæ sint quinque virgines
stultæ,  quæve  sapientes.219 Et  quæ  sint  tenebræ
exteriores.220 Et  quomodo  intelligendum  sit

217 Psal. XXI, 2, et Matth. XXVII, 46.
218 Ephes III, 17.
219 Matth. XXV, 2.
220 Id. XXII, 13.
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« Verbum caro factum est.221 » Ego autem intuens
supradictam hæresim novam inimicam gratiæ Dei,
sextam  mihi  proposui  quæstionem  de  Gratia
Testamenti  Novi.  De  qua  disputans,  interposita
expositione Psalmi vigesimi primi, in cujus capite
scriptum est quod Dominus exclamavit in cruce,
quod  ille  amicus  imprimis  milii  proposuit
exponendum :  omnia  illa  quinque  dissolvi,  non
hoc  ordine  quo  erant  proposita  secl  sicut  milii
disserenti  de gratia Novi 'Testamenti ; tanquam suis
locis congruenter, occurrere potuerunt. Hic liber
sic  incipit :  Quinque  mihi,  proposuisti  tractandus
quæsiones.

DE GRATIA NOVI TESTAMENTI LIBER SEU 
EPISTOLA CXL.222

Augustinus Honorato respondens ad illius quinque
quæstiones ;  præter  quas  sextam  sibi  ipse  proponit,  de
gratia Novi Testamenti, adversus Pelagianos tractandam ;
et  Psalmum  vicesimum  primum  ad  eam  rem  totum
interpretatur.

I.  Quinque  mihi  proposuisti  pertractandas
quaestiones  atque  solvendas,  dilectissime  mi
frater  Honorate,x hinc  inde  raptas,  sicut  te  vel
legentem  movere,  vel  cogitanti  tibi  in  mentem
venire  potuerunt,  et  in  conspectum  [9]  meum
fusas  quodam  modo.  Quarum  solutionem  si

221 Joan. I, 14.
222 Alias  CXX,  quæ  autem  140  erat,  nunc  260.  –  Scripta  statim  post
superiorem.
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velim disserendo ordinare, non ut carptim, sicut
propositae  sunt,  de  singulis  disseram,  sed  uno
quodam tenore sermonis eas inter se connectam
atque contexam, difficile opus videtur ; et tamen
puto  facilius  eas  solvi,  si  hoc  fecero.  Invicem
quippe  adiuvabunt,  si  altera  pendebit  ex  altera,
donec omnes veniant in seriem disputationis, non
singillatim separatis locis, quasi unaquaeque in sua
privata  intentione  habitet,  sed  unum  aliquid
intuentes, et unum collaborantes sociali ratione, et
individua veritate.

II.  Voluisti  ergo  et  scripto  commonuisti
exponi  atque aperiri  tibi,  quid sibi  velit  vox illa
Domini :  Deus  meus,  Deus  meus,  ut  quid  me
dereliquisti ?223 et quid sit quod Apostolus ait : Ut in
caritate  radicati  et  fundati,  praevaleatis  comprehendere
cum omnibus sanctis quae sit latitudo, longitudo, altitudo
et  profundum224 :  et  quae  sint  virgines  quinque
stultae, quaeve sapientes225 : et quae sint tenebrae
exteriores226 :  et  quomodo  intellegendum  sit :
Verbum caro factum est227.  Hae sunt certe quinque
tam breviter  a me commemoratae,  quam abs te
propositae  quaestiones.  Proinde  si  placet,
addamus  et  sextam,  et  illud  potissimum
requiramus,  quae  sit  gratia  Novi  Testamenti.

223 Ps 21, 2 ; cf. Mt 27, 46 ; Mc 15, 24.
224 Eph 3, 17.
225 Mt 25, 2.
226 Mt 22, 13.
227 Io 1, 14.
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Hanc  omnes  illae  intueantur,  et  in  hanc,  ut
opportune quaeque potuerit, opus suum conferat
nobis ;  non  eo  scilicet  ordine,  quo  eas  ut  tu
proposuisti,  et ego recolui, sed unaquaeque cum
fuerit  necessaria,  velut  vocata  respondeat,  et
officium  sui  operis  impleat.  Ergo  ita  nascatur
exordium.

III.  Est  quaedam  vita  hominis  carnalibus
sensibus  implicata,  gaudiis  carnalibus  dedita,
carnalem  fugitans  offensionem,  voluptatemque
consectans.  Huius  vitae  felicitas  [10]  temporalis
est :  ab  hac  vita  incipere  necessitatis  est,  in  ea
persistere  voluntatis.  In  hac  quippe  ex  utero
matris  infans  funditur,  huius  offensiones
quantum potest refugit, huius appetit voluptates ;
nihil  amplius  valet.  Sed  posteaquam  venerit  in
aetatem qua in eo rationis  usus  evigilet,  poterit
adiuta  divinitus  voluntate  eligere  alteram vitam,
cuius in mente gaudium est,  cuius interna atque
aeterna  felicitas.  Inest  quippe  homini  anima
rationalis,  sed  interest  eiusdem  rationis  usum
quonam  potius  voluntate  convertat ;  utrum  ad
bona exterioris et inferioris, an ad bona interioris
superiorisque  naturae ;  id  est,  utrum  ut  fruatur
corpore et tempore, an ut fruatur divinitate atque
aeternitate.  In  quadam  quippe  medietate  posita
est, infra se habens corporalem creaturam, supra
se autem sui et corporis Creatorem.

IV.  Potest  igitur  anima  rationalis  etiam
temporali et corporali felicitate bene uti, si non se
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dederit  creaturae,  Creatore  neglecto,  sed  eam
potius  felicitatem fecerit  servire  Creatori,  qui  et
ipsam  suae  bonitatis  abundantissima  largitate
donavit. Sicut enim bona sunt omnia quae creavit
Deus, ab ipsa rationali creatura usque ad infimum
corpus :  ita  bene agit  in  his  anima rationalis,  si
ordinem  servet,  et  distinguendo,  eligendo,
pendendo  subdat  minora  maioribus,  corporalia
spiritalibus,  inferiora  superioribus,  temporalia
sempiternis ; ne superiorum neglectu et appetitu
inferiorum (quoniam hinc fit ipsa deterior) et se
et  corpus  suum  mittat  in  peius,  sed  potius
ordinata caritate se et corpus suum convertat in
melius.  Cum  enim  sint  omnes  substantiae
naturaliter bonae, ordo in eis laudatus honoratur,
perversitas  culpata  damnatur.  Nec  efficit  anima
perverse utens creaturis, ut ordinationem effugiat
Creatoris ;  quoniam si illa male utitur bonis,  ille
bene utitur etiam malis : ac per hoc illa perverse
bonis  utendo fit  mala,  ille  ordinate  etiam malis
utendo [11] permanet bonus. Qui enim iniuste se
ordinat in peccatis, iuste ordinatur in poenis.

V.  Volens  itaque  Deus  ostendere  etiam
terrenam  temporalemque  felicitatem  suum
donum  esse,  nec  aliunde  nisi  ab  ipso  sperari
oportere,  prioribus  saeculi  temporibus
dispensandum  iudicavit  Testamentum  Vetus,
quod pertineret ad hominem veterem, a quo ista
vita  necesse  est  incipiat.  Sed  illae  felicitates
patrum,  Dei  beneficio  concessae  praedicantur,
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quamvis ad istam vitam transitoriam pertinentes.
Illa  quippe  terrena  munera  in  manifesto
promittebantur et tribuebantur ; in occulto autem
illis omnibus rebus Novum Testamentum figurate
praenuntiabatur,  et  capiebatur  intellegentia
paucorum, quos eadem gratia prophetico munere
dignos fecerat.  Dispensabant ergo illi  sancti pro
congruentia  temporis  Testamentum  Vetus,
pertinebant vero ad Testamentum Novum. Nam
et  quando  temporalem  felicitatem  agebant,
aeternam veram et praeferendam intellegebant ; et
istam  ministrabant  in  mysterio,  ut  illam
consequerentur  in  praemio.  Et  si  quando
patiebantur  adversa,  ad  hoc  patiebantur,  ut
evidentissimo  divino  adiutorio  liberati,
glorificarent  Deum,  omnium  bonorum
largitorem,  non  solum sempiternorum quae  pie
sperabant,  verum  etiam  temporalium  quae
prophetice gubernabant.

VI.  Cum autem venit plenitudo temporis, ut gratia
quae  occultabatur  in  Veteri  Testamento,  iam
revelaretur in Novo, misit Deus Filium suum, factum
ex  muliere228 ;  quo  nomine,  proprietate  hebraicae
linguae,  omnis  femina  nuncupatur,  sive  viro
intacta,  sive  iam  mixta.  Quem  autem  Filium
miserit,  fierique ex muliere voluerit,  quantus ille
Deus sit qui hanc humilitatem pro salute fidelium
suscipere  dignatus  fuerit,  ut  agnoscas,  nunc
attende [12] Evangelium : In principio erat Verbum,
228 Gal 4, 4.
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et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum : hoc
erat  in  principio  apud  Deum.  Omnia  per  ipsum facta
sunt, et sine ipso factum est nihil. Quod factum est in ipso
vita  erat,  et  vita  erat lux hominum,  et  lux in  tenebris
lucet, et tenebrae eam non comprehenderuntt229. Hic ergo
Deus,  Verbum Dei  per  quod facta sunt  omnia,
Filius  Dei est,  incommutabiliter  manens, ubique
praesens,  nullo  clausus  loco,  nec  partiliter  per
cuncta  diffusus,  tamquam  minorem  partem
habeat in minori loco, et in maiori maiorem, sed
ubique totus, atque ita non absens etiam mentibus
impiorum,  quamvis  eum non videant,  sicut  nec
ista  lux  videtur  oculis  praesentata  caecorum.
Lucet ergo et in tenebris talibus, quales Apostolus
significat ubi dicit :  Fuistis  aliquando tenebrae, nunc
autem lux in Domino230 : sed eam tales tenebrae non
comprehenderunt.

VII.  Suscepit  itaque  hominem quem videre
homines  poterant,  ut  sanati  per  fidem,  postea
viderent quod tunc videre non poterant. Sed ne
homo Christus eo ipso quo visibiliter apparebat,
non crederetur et Deus, tantumque illi tribueretur
quantum  homini  excellentissimae  gratiae  atque
sapientiae, ideo fuit homo missus a Deo, cui nomen erat
Ioannes.  Hic  venit  in  testimonium,  ut  testimonium
perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non
erat ille lumen, sed ut testimonium perhiberet de lumine231.

229 Io 1, 1-5.
230 Eph 5, 8.
231 Io 1, 6-8.
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Tantus enim homo debuit perhibere testimonium
de illo qui non tantum homo, verum etiam Deus
erat, ut de illo diceretur quod in natis mulierum
nemo  exsurgeret  maior  Ioanne  Baptista232 :  sic
enim  ille  cui  maior  Ioannes  testimonium
perhibebat,  intellegeretur  hoc  esse  maior,  quo
non  tantum  homo,  sed  [13]  etiam  Deus  erat.
Lumen  ergo  et  Ioannes,  sed  tale  lumen  quali
testimonium perhibet  ipse Dominus,  dicens.  Ille
erat lucerna ardens et lucens233 ; quod et discipulis suis
dixit :  Vos estis  lumen mundi : atque ut ostenderet
quale  lumen,  secutus  adiunxit.  Nemo  accendit
lucernam, et ponit eam sub modio, sed super candelabrum,
ut  luceat  omnibus  qui  in  domo  sunt :  sic  luceat  lumen
vestrum coram hominibus234. Istae similitudines datae
sunt,  ut  quantum possumus intellegamus,  vel  si
hoc  nondum  possumus,  sine  ulla  dubitatione
credamus animam rationalem non esse naturam
Dei ;  illa  quippe incommutabilis  est :  sed tamen
eam  posse  participando  illuminari ;  lucernae
quippe  accendi  indigent,  et  exstingui  possunt.
Ideo quod dicitur de Ioanne :  Non erat ille lumen,
ad  illud  respicit  lumen  quod  non  participando
illuminatur,  sed  eius  participatione  illuminantur
quae ab illo illuminantur.

VIII. Denique sequitur :  Erat lumen verum : et
tamquam  quaereremus  quomodo  discerneretur

232 Mt 11, 11.
233 Io 5, 3.
234 Mt 5, 14-16.
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lumen verum a lumine illuminato, id est Christus
a Ioanne :  Erat, inquit,  lumen verum, quod illuminat
omnem  hominem  venientem  in  hunc  mundum235. Si
omnem  hominem,  ergo  et  Ioannem.  Atque  ut
magis  ostendat  huius  divinitatem  longe
praestantiore distantia : In hoc mundo, inquit, erat, et
mundus per eum factus est, et mundus eum non cognovit.
Non mundus, qui per eum factus est,  eum non
cognovit :  neque  enim  habet  vim  cognoscendi
eum,  nisi  rationalis  creatura ;  quamvis  etiam
mundus iste visibilis  per eum factus sit, hoc est
coelum et terra : sed mundum non cognoscentem
increpando,  significavit  infideles  constitutos  in
mundo. [14]

IX. Deinde adiungit : In sua propria venit, et sui
eum non receperunt236 : sive quia et ipsi infideles, in
quantum homines sunt, eius sunt per quem creati
sunt : sive suos proprie Iudaeos intellegi voluit, ex
quibus  naturam  carnis  assumpsit ;  nec  tamen
omnes  eum  non  receperunt.  Sequitur  enim  et
dicit :  Quotquot  autem  receperunt  eum,  dedit  eis
potestatem filios Dei fieri, credentibus in nomine eius, qui
non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex
voluntate viri, sed ex Deo nati sunt237. Haec est gratia
Novi  Testamenti,  quod  in  Vetere  latuit,  nec
tamen  figuris  obumbrantibus  prophetari
pronuntiarique cessavit, ut intellegat anima Deum

235 Io 1, 9.
236 Io 1, 11.
237 Io 1, 13.
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suum, et gratia eius renascatur illi.  Haec quippe
nativitas  spiritalis  est,  ideo  non  ex  sanguinibus,
non ex voluntate viri, neque ex voluntate carnis,
sed ex Deo.

X. Haec etiam adoptio vocatur. Eramus enim
aliquid antequam essemus filii Dei, et accepimus
beneficium, ut fieremus quod non eramus ; sicut
qui  adoptatur,  antequam  adoptaretur  nondum
erat  filius  eius a  quo adoptatur, iam tamen erat
qui  adoptaretur.  Et  ab  hac  generatione  gratiae
discernitur  ille  Filius,  qui  cum esset  Filius  Dei,
venit ut fieret filius hominis, donaretque nobis qui
eramus filii  hominum, filios Dei fieri. Factus est
quippe ille quod non erat, sed tamen aliquid aliud
erat ; et hoc ipsum aliquid Verbum Dei erat, per
quod  facta  sunt  omnia,  et  lumen  verum  quod
illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum, et
Deus apud Deum238.  Nos quoque per eius gratiam
facti sumus quod non eramus, id est filii Dei : sed
tamen aliquid eramus, et hoc ipsum aliquid multo
inferius, hoc est filii hominum. Descendit ergo ille
ut  nos  ascenderemus,  et  manens  [15]  in  natura
sua  factus  est  particeps  naturae  nostrae,  ut  nos
manentes in natura nostra efficeremur participes
naturae ipsius. Non tamen sic : nam illum naturae
nostrae  participatio  non  fecit  deteriorem ;  nos
autem facit naturae illius participatio meliores.

238 Io 1, 9.
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XI.  Misit itaque  Deus  Filium  suum  factum  ex
muliere,  factum sub  Lege239.  Nam Legis  sacramenta
percepit,  ut  eos  qui  sub  lege  erant,  redimeret, id  est
quos  Lex  reos  tenebat  occidente  littera,  dum
praeceptum non impleretur, antequam vivificaret
spiritus240 ;  quia  caritas  Dei  quae  praeceptum
implet,  diffunditur  in  cordibus  nostris  per
Spiritum sanctum qui datus est nobis241.  Proinde
cum dixisset :  Ut  eos  qui  sub  Lege  erant  redimeret,
continuo  subiunxit :  Ut  adoptionem  filiorum
reciperemus242 ;  ut  videlicet  huius  gratiam beneficii
discerneret  ab  illa  Filii  natura,  qui  missus  est
Filius,  non  per  adoptionem  factus,  sed  semper
genitus  Filius,  ut  participata  natura  filiorum
hominum, ad participandam etiam suam naturam
adoptaret filios hominum. Quapropter etiam cum
dixisset :  Dedit  eis  potestatem  filios  Dei  fieri,
modumque adiunxisset, ne carnalis intellegeretur
nativitas,  quod  scilicet  eis  id  praestiterit,  qui
credunt  in  nomine  eius, et  per  gratiam renascuntur
spiritalem, non ex sanguinibus, neque ex voluntate viri,
neque  ex  voluntate  carnis,  sed  ex  Deo ; mox
commendavit  quasi  huius  vicissitudinis
sacramentum.  Tamquam  enim  mirati  tantum
bonum non auderemus optare, statim subiunxit :

239 Gal 4, 4.
240 Cf. 2 Cor 3, 6.
241 Rom 5, 5.
242 Gal 4, 5.
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Et  Verbum  caro  factum  est,  et  habitavit  in  nobis243

(quod unum est ex quinque illis, quae tibi exponi
voluisti) ;  tamquam diceret :  O homines !  nolite
desperare vos fieri posse filios Dei ; quia et ipse
Filius Dei, hoc est, Verbum Dei, caro factum est,
et  [16]  habitavit  in  nobis.  Reddite  vicem ;
efficimini  spiritus,  et  habitate  in  illo  qui  caro
factus est, et habitavit in vobis. Neque enim iam
desperandum est participatione Verbi fieri posse
homines  filios  Dei,  quando  Filius  Dei
participatione carnis factus est filius hominis.

XII.  Nos  itaque  mutabiles  in  melius
commutati,  participes  efficimur  Verbi :  Verbum
autem  incommutabile  nihil  in  deterius
commutatum,  particeps  carnis  effectum  est
rationali  anima  mediante.  Neque  enim  homo
Christus,  ut  Apollinaristae  haeretici  putaverunt,
aut  non  habuit  animam,  aut  non  habuit
rationalem ;  sed  more  suo  Scriptura,  ut  Christi
humilitatem magis  ostenderet,  ne  carnis  nomen
quasi  indignum  aliquid  refugisse  videretur,
carnem  pro  homine  posuit :  neque  enim  quia
scriptum  est :  Videbit  omnis  caro  salutare  Dei244,
animae ibi non sunt intellegendae. Nihil proinde
aliud dictum est : Verbum caro factum est245, quam si
diceretur : Filius Dei filius hominis factus est. Qui
cum in  forma  Dei  esset, sicut  dicit  Apostolus,  non

243 Io 1, 14.
244 Is 40, 5 (sec. LXX) ; Lc 3, 6.
245 Io 1, 14.
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rapinam arbitratus est esse aequalis Deo ; neque  enim
usurpationis  erat,  ut  rapina  diceretur,  sed  naturae
inerat,  ut  esset  aequalis :  semetipsum tamen
exinanivit, non formam Dei amittens, sed formam
servi  suscipiens ;  humiliavit  semetipsum,  factus
obediens usque ad mortem, mortem autem crucis246. Vides
quemadmodum eumdem hominem, quem Deum,
commendat, ut persona una sit ; ne, non Trinitas,
sed quaternitas inducatur. Sicut enim non augetur
numerus personarum, cum accedit  caro animae,
ut  sit  unus  homo ;  sic  non  augetur  numerus
personarum,  cum  accedit  homo  Verbo,  ut  sit
unus Christus. Legitur itaque :  Verbum caro factum
est, [17]  ut  intellegamus  huius  personae
singularitatem,  non  ut  suspicemur  in  carnem
mutatam divinitatem.

XIII.  Itaque  Christus  homo,  ut  per  eum
revelaretur Novi gratia Testamenti, quae non ad
temporalem, sed ad aeternam vitam pertinet, non
utique terrena felicitate commendandus fuit. Inde
subiectio,  inde  passio,  inde  flagella,  sputa,
contumeliae, crux, vulnera, et tamquam superato
subiectoque  mors  ipsa,  ut  fideles  eius  discerent
quale  pietatis  praemium  ab  illo  cuius  filii  facti
essent, petere atque sperare deberent ; ne ad hoc
pro  magno  serviretur  Deo,  ut  terrenam
felicitatem adipisci  quaererent  qui  servirent  ipsi,
abicientes  et  conculcantes  fidem  suam,
aestimando  eam  mercede  vilissima :  unde
246 Phil 2, 6-8.
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beneficentissima  providentia  omnipotens  Deus
terrenam felicitatem concessit  et  impiis,  ne  pro
magno  quaereretur  a  bonis.  Hinc  ille  psalmus
septuagesimus  et  secundus  inducit  hominem
poenitentem,  quod  aliquando  corde  non  recto,
Deo pro hac mercede servierit, qua cum pollere
atque excellere impios videret,  turbatus coeperat
cogitare quod Deus humana non curet.  Et cum
ab  ista  cogitatione  eum  sanctorum  ad  Deum
pertinentium revocaret auctoritas,  suscepit atque
intendit agnoscere tam grande secretum, quod ei
laboranti  non  patefactum  est,  donec  intraret
sanctuarium Dei, et intellegeret in novissima ; hoc
est,  donec  accepto  Spiritu  sancto  disceret
desiderare  potiora,  et  prospiceret  quae  poena
futura sit impiis, etiam qui fenea quadam felicitate
temporaliter  floruissent.  Hunc  psalmum
septuagesimum secundum, nocte qua illucescebat
solemnitas  beatissimi  Cypriani  per  ministerium
nostrum expositum, lege et diligenter adverte.

XIV. Proinde homo Christus idemque Deus
Christus,  cuius  misericordissima  humanitate,
atque  in  cuius  forma  [18]  servili  discere
deberemus  quid  in  hac  vita  contemnendum,  et
quid in alia sperandum esset, in ipsa passione, in
qua  sibi  eius  inimici  magni  victoresque
videbantur,  suscepit  vocem  infirmitatis  nostrae,
qua  simul  crucifigebatur  vetus  homo noster,  ut
evacuaretur corpus peccati247, et dixit :  Deus meus,
247 Rom 6, 6.
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Deus meus, ut quid me dereliquisti ?248 Et hoc unum
de  quinque  propositis  tuis.  Sic  incipit  psalmus
vicesimus  primus,  qui  de  passione  ipsius,  et
revelatione  gratiae  quam  fidelibus  faciendis
liberandisque  attulit,  in  prophetia  tanto  ante
cantatus est.

XV.  Proinde  eumdem  psalmum,  cuius
prophetiam  Dominus  ad  se  pertinere
demonstrans,  eius  primum  versum  exclamavit,
cum  penderet  in  ligno,  commemorando
exponendoque  percurram,  ut  ex  hoc  intellegas
quemadmodum  gratia  Testamenti  Novi  nec  eo
tempore  tacebatur,  quando  in  Vetere  velabatur.
Dicitur enim ex persona Christi, quod ad formam
servi attinet, in qua portabatur nostra infirmitas.
Dixit enim et de illo Isaias :  Ille infirmitates nostras
portat, et pro nobis in doloribus est249. Ex huius igitur
infirmitatis  voce,  de  qua  Paulus  in  eo  quod
petebat  non  exauditus,  et  ideo  quodam  modo
derelictus,  audit  tamen  a  Domino :  Sufficit  tibi
gratia  mea ;  nam virtus  in  infirmitate  perficitur250 :  ex
voce ergo huius infirmitatis nostrae, quam in se
transfiguravit  caput  nostrum,  dicitur  in  hoc
psalmo :  Deus meus, Deus meus, respice in me ; quare
me  dereliquisti ? In  eo  quippe  derelinquitur
deprecans,  in  quo  non  exauditur.  Hanc  in  se
vocem  transfiguravit  Iesus,  vocem  scilicet

248 Ps 21, 2.
249 Is 53, 4.
250 2 Cor 19, 2.
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corporis  sui,  hoc  est  Ecclesiae  suae  a  vetere
homine  in  novum reformandae ;  vocem scilicet
infirmitatis suae humanae, cui deneganda fuerant
bona  Veteris  [19]  Testamenti,  ut  bona  Novi
Testamenti optare atque sperare iam disceret.

XVI. In illis autem Veteris Testamenti bonis,
ad  veterem  hominem  pertinentibus,  praecipue
concupiscitur vitae huius productio temporalis, ut
aliquanto  diutius  teneatur,  quia  semper  non
potest.  Ideo  diem  mortis  omnes  quidem
affuturum sciunt, et eum tamen omnes aut pene
omnes differre conantur, etiam qui post mortem
se  beatius  credunt  esse  victuros :  tantam  habet
vim  carnis  et  animae  dulce  consortium.  Nemo
enim  umquam  carnem  suam  odio  habuit251 :  et
propterea non vult anima vel ad tempus ab eius
etiam  infirmitate  discedere,  quamvis  eam  se  in
fine sine infirmitate in aeternum recepturam esse
confidat.  Proinde mente serviens legi Dei, carne
autem trahens  desideria  peccati,  quibus  obedire
vetat  Apostolus252,  mentis  quidem  ratione
concupiscit  homo  pius  dissolvi,  et  esse  cum
Christo253 ; sed id sensu carnis recusat et refugit, et
si fieri possit, non vult exspoliari, sed supervestiri,
ut absorbeatur quod mortale est a vita254, id est, ut

251 Eph 5, 29.
252 Rom 7, 25.
253 Phil 1, 23.
254 2 Cor 5, 4.
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ab  infirmitate  ad  immortalitatem  etiam  ipsum
corpus sine morte media transferatur.

XVII. Sed haec verba, quibus humanus dies
et vitae huius prolixitas concupiscitur, verba sunt
delictorum,  et  longe  sunt  ab  ea  salute  cuius
nondum  rem,  sed  iam  spem  gerimus ;  de  qua
scriptum est :  Quia spe salvi facti sumus : spes autem
quae videtur non est spes255. Ideoque et in isto psalmo
cum dixisset :  Deus meus, Deus meus, respice in me ;
quare me dereliquisti ? continuo subiungit :  Longe a
salute mea verba delictorum meorum ; id est, haec verba
delictorum meorum sunt,  et longe ab illa  salute
mea  sunt,  quam  mihi  non  Veteris,  sed  Novi
Testamenti  gratia  pollicetur.  [20]  Quamquam
etiam sic distingui potest :  Deus meus, Deus meus,
respice in me ; quare me dereliquisti longe a salute mea ?
tamquam diceret, Relinquendo me, hoc est, non
me  exaudiendo,  longe  factus  es  a  salute  mea,
praesenti  scilicet  salute  huius  vitae :  ut  alius
sensus sit,  verba delictorum meorum, id est, ista quae
dixi,  verba sunt delictorum meorum, quia verba
sunt carnalium desideriorum.

XVIII. Haec ex persona sui corporis Christus
dicit,  quod  est  Ecclesia.  Haec  ex  persona  dicit
infirmitatis carnis peccati, quam transfiguravit in
eam  quam  sumpsit  ex  Virgine,  similitudinem
carnis peccati. Haec Sponsus ex persona sponsae
loquitur, quia univit eam sibi quodam modo. Et
apud  Isaiam,  ubi  dicit :  Sicut  sponso  alligavit  mihi
255 Rom 8, 24.
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mitram,  et  sicut  sponsam  ornavit  me  ornamento256 :
alligavit mihi, et ornavit me, tamquam unius vox est,
et  tamen  sponsum  et  sponsam  Christum
intellegimus et Ecclesiam. Sed,  erunt  duo in carne
una ;  sacramentum  magnum, dicit  Apostolus,  in
Christo  et  in  Ecclesia257 :  igitur  non  iam duo,  sed  una
caro258.  Si  ergo  caro  una,  profecto  competenter
etiam  vox  una.  Quid  hic  quaeris,  humana
infirmitas,  vocem  Verbi  per  quod  facta  sunt
omnia ? Audi potius vocem carnis quae facta est
inter  omnia ;  quoniam  Verbum caro  factum est,  et
habitavit in nobis259. Audi potius medicinae vocem,
qua sanaris ut videas Deum, quem tibi videndum
distulit ;  hominem  autem  videndum  attulit,
occidendum  obtulit,  imitandum  contulit,
credendum  transtulit,  ut  ista  fide  ad  videndum
Deum  mentis  oculus  sanaretur.  Quid  ergo
dedignamur  audire  vocem  corporis  ex  ore
capitis ?  Ecclesia  in  illo  patiebatur,  quando  pro
Ecclesia  patiebatur :  sicut  etiam  in  Ecclesia
patiebatur  ipse,  quando  pro  [21]  illo  Ecclesia
patiebatur. Nam sicut audivimus Ecclesiae vocem
in Christo patientis : Deus, Deus meus, respice260, etc.,

256 Is 61, 10.
257 Eph 5, 32.
258 Mt 19, 6.
259 Io 1, 14.
260 Ps 21, 2.
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sic  etiam  audivimus  Christi  vocem  in  Ecclesia
patientis : Saule, Saule, quid me persequeris261.

XIX.  Cum  itaque  non  exaudimur  ad
temporalia  bona  retinenda  vel  adipiscenda,
quando pro his  deprecamur Deum, in  eo quod
nos non exaudit, derelinquit nos : sed ad potiora,
quae  vult  ut  intellegamus,  et  praeferamus,  et
concupiscamus,  non  nos  derelinquit.  Unde
sequitur Psalmus, et dicit :  Clamavi ad te per diem,
nec  exaudies262 ;  et  nocte : etiam hic  subauditur,  nec
exaudies. Sed  vide  quid  adiungit :  et  non  ad
insipientiam mihi. Hoc ergo dicit : Non me quidem
exaudies  clamantem  per  diem,  id  est  in  rebus
prosperis, ut eas non amittam ; et nocte, id est in
rebus  adversis,  ut  prospera  quae  amissa  sunt,
redeant :  verum  hoc  mihi  non  ad  insipientiam
facies ;  sed potius ut sapiam quid iam per Novi
Testamenti  gratiam  a  te  exspectare,  quid
desiderare,  quid poscere debeam. Clamo quippe
ego ut mihi bona temporalia non auferantur :  Tu
autem  in  sancto  habitas,  laus  Israel263.  Nolo  ut
derelinquas concupiscentiam meam, qua carnalem
felicitatem requiro.  Verum haec  est  in  sordibus
vetustatis, tu autem quaeris munditiam novitatis ;
non exaudiendo istam cupiditatem relinquis, quia
caritatem in qua habites,  requiris :  caritas  autem
Dei  diffunditur  in  cordibus  nostris,  sed  per

261 Act 9, 4.
262 Ps 21, 3.
263 Ps 21, 4.

162



Spiritum sanctum qui datus est nobis264.  Ideo  in
sancto  habitas,  laus  Israel ; laus  videntium te,  quia
non in se laudantur, sed in te. Quid enim habent
quod non acceperunt265 ? ut qui gloriatur, in Domino
glorietur266.

XX. Haec est gratia Novi Testamenti :  nam
in Veteri [22] Testamento, quando commendabas
nonnisi  a te peti  sperarique debere etiam ipsam
terrenam  temporalemque  felicitatem :  In  te
speraverunt patres nostri ; speraverunt, et eruisti eos. Ad
te clamaverunt,  et salvi  facti sunt ; in te speraverunt,  et
non sunt confusi267. Illos quippe patres inter inimicos
suos viventes,  et divitiis  implesti,  et ab hostibus
eruisti,  gloriosasque victorias reportare fecisti,  et
de  diversis  eos  mortibus  liberasti.  Pro  alio
subiecisti,  ne  feriretur,  arietem268.  Alium  de
putredine  sanum,  et  ei  dupla  quae  amiserat
reddidisti269. Alium inter leones esurientes illaesum
integrumque  servasti270.  Aliorum  inter  flammas
deambulantium  grata  voce  laudatus  es271.  Tale
aliquid in Christo exspectabant fieri Iudaei, unde
probarent  si  vere  Filius  Dei  esset.  Ex  eorum
persona  et  in  libro  Sapientiae  dicitur :  Morte

264 Rom 5, 5.
265 1 Cor 4, 7.
266 1 Cor 1, 31.
267 Ps 21, 5-6.
268 Gen 22, 13.
269 Iob 42, 10.
270 Dan 14, 30.
271 Dan 3, 51.
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turpissima  condemnemus  illum :  erit  enim  respectus  in
sermonibus ipsius. Si enim verus Dei Filius est, suscipiet
eum  et  liberabit  eum  de  manibus  contrariorum.  Haec,
inquit,  cogitaverunt  et  erraverunt :  excaecavit  enim  eos
malitia  eorum272.  Attendentes  quippe  tempus
Veteris  Testamenti,  et  illam  patrum  etiam
temporalem  felicitatem,  in  qua  illis  exhibenda
demonstravit Deus etiam talia dona sua esse, non
viderunt  iam  esse  tempus  quo  revelaretur  in
Christo  bona  aeterna  proprie  Deum  praestare
iustis, qui bona temporalia praestat et impiis.

XXI. Denique cum dixisset :  In te speraverunt
patres  nostri ;  speraverunt,  et  eruisti  eos.  Ad  te
clamaverunt, et salvi facti sunt ; in te speraverunt, et non
sunt confusi ; vide quid adiunxerit :  Ego autem sum
vermis  et  non  homo273. Quod  videtur  quidem  ad
commendandam humilitatem simpliciter  dictum,
ut se in [23] oculis persequentium, abiectissimum
quiddam et contemptissimum demonstraret : sed
non  est  contemnenda  altitudo  secreti
profunditasque mysterii, praesertim in eis verbis,
quae tanto Salvatori  in praedicatione prophetiae
coaptantur. Dictus est hinc sensus elegantissimus
a  prioribus,274 ideo  se  hoc  nomine  Christum
praenuntiari  voluisse,  quia  vermis  de  carne sine
concubitu nascitur, sicut ille natus est de virgine.
Sed in libro suo Iob, cum de creaturis coelestibus

272 Sap 2, 18-21.
273 Ps 21, 7.
274 Orig. him. 15, in Luc, et Ambros. in hunc Psalm. XXI.
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loqueretur quod in Dei conspectu etiam vix ipsae
mundae sint :  Quanto magis, inquit,  homo putredo et
filius hominis vermis !275 Putredinem pro mortalitate
posuit, quae iam velut conceptam gerit moriendi
necessitatem,  in  quam  peccando  contrusus  est
homo ;  et  filium  hominis  vermem  natum  de
putredine  quasi  putrem,  hoc  est  de  mortalitate
mortalem. Ac per hoc in his verbis Psalmi, alium
sensum nos quaerere admonuit, illo quidem salvo
neque reprobato : ut non solum scrutemur quod
ait :  Ego  autem  sum  vermis, sed  etiam illud  quod
addidit, et non homo ; secundum illud quod de libro
Iob commemoravi, tamquam diceret, Ego autem
sum  filius  hominis,  et  non  homo :  non  quod
homo non sit Christus, de quo dicit Apostolus :
Unus  est  mediator  Dei  et  hominum,  homo  Christus
Iesus276 ; omnis enim filius hominis, homo est ; sed
ad  quemdam respicit  sensus  iste,  qui  sic  homo
fuerit,  ut non esset filius hominis,  id est Adam.
Forte ergo sic est dictum : Ego autem sum vermis, et
non homo, id est, ego autem sum filius hominis, et
non homo : tamquam diceretur : Ego autem sum
Christus, in quo omnes vivificantur ; non Adam,
in quo omnes moriuntur277.

XXII.  Ac  per  hoc,  homines,  discite  per
gratiam  Novi  [24]  Testamenti  iam  vitam
concupiscere  sempiternam. Quid pro magno ita

275 Iob 25, 5.
276 1 Tim 2, 5.
277 1 Cor 15, 22.
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vos  vultis  a  Domino  de  morte  liberari,  sicut
liberati  sunt patres vestri,  quando commendabat
Deus etiam terrenae felicitatis praeter se non esse
alium  largitorem ?  Illa  felicitas  ad  veterem
hominem  pertinet,  quae  vetustas  ab  Adam
coepit : Ego autem sum vermis, et non homo ; Christus,
non Adam. A veteri veteres fuistis, a novo novi
estote :  ab  Adam  homines,  a  Christo  filii
hominum.  Non  enim  sine  causa  familiarissime
Dominus in  Evangelio  se filium hominis278 dicit
magis  quam  hominem :  nec  sine  causa  in  alio
psalmo :  Homines, inquit,  et  iumenta  salvos  facies,
Domine ; sicut multiplicata est misericordia tua, Deus279.
Abs  te  quippe  etiam  ista  salus  hominibus
iumentisque  communis.  Sed  habent  aliam
homines  novi  propriam  quamdam  et  a
iumentorum  consortio  separatam,  quae  ad
Novum pertinet Testamentum : habent omnino ;
nam de illa  ibidem sequitur et  dicit :  Filii  autem
hominum  sub  tegmine  alarum  tuarum  sperabunt.
Inebriabuntur  ab  ubertate  domus  tuae,  et  torrente
voluptatis  tuae  potabis  eos.  Quoniam  apud  te  est  fons
vitae,  et  in  lumine  tuo  videbimus  lumen280 ;  posterius
dixit :  Filii  autem  hominum, tamquam distinguens
ab  hominibus  filios  hominum.  In  illa  quippe
felicitate  eius  salutis  quae  communis  est
hominibus et iumentis, eo nomine illos appellare

278 Mt 17, 9-12.
279 Ps 35, 7-8.
280 Ps 35, 8-10.
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voluit,  quo  demonstrarentur  ad  illum  primum
hominem pertinere, quo vetustas coepit et mors,
qui sic fuit homo, ut non esset filius hominis. Istis
autem posterioribus, qui sperant aliam felicitatem,
et  fontis  vitae  ineffabilem  voluptatem,  et
sempiterni luminis  lumen, hoc nomen imposuit,
quo  se  familiarius  appellari  voluit  Dominus
eorum [25] in quos talis gratia revelata est, eo que
filios hominum potius quam homines appellavit.

XXIII. Non autem existimes quasi locutionis
regulam  figi  perpetua  lege  servandam,  ut
ubicumque  legeris  homines, aut  filios  hominum,
secundum hanc distinctionem semper intellegas :
sed  ut  se  habuerit  circumstantia  lectionis,  unde
sensus, si patet, hauritur ; si latet, eruitur. Sicut in
hoc  loco  psalmi  huius,  quem  non  moveat
distinctionis intentio ? cum ille qui dixerat :  In te
speraverunt  patres  nostri,  et  eruisti  eos.  Ad  te
clamaverunt, et salvi facti sunt ; in te speraverunt, et non
sunt confusi, subiungit : Ego autem : non enim ait sic,
Et ego ; sed :  Ego autem. Quid ergo iste qui se ita
distinguit ?  Ego  autem  sum  vermis, inquit,  et  non
homo ; tamquam illis quos exaudisti, et eruisti, eam
commendares felicitatem quae ad Vetus pertinens
Testamentum, homini veteri tribuenda esset, qui
coepit  ab Adam :  Ego autem sum vermis ; hoc est
filius hominis, non homo, sicut ille homo qui non
fuit filius hominis.

XXIV.  Ac  per  hoc  et  quod  sequitur :
Opprobrium  hominum,  et  abiectio  plebis.  Omnes  qui
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conspiciebant me, subsannabant me, et locuti sunt labiis,
et moverunt caput. Speravit in Deum, eruat eum, salvum
faciat eum, quoniam vult eum281. Hoc in labiis, non in
corde dixerunt, insultando quod non fieret, non
credendo quod futurum esset. Factum est autem
et hoc, sed sicut fieri oportebat in filio hominis, in
quo  spes  aeternae  vitae  fuerat  revelanda  ad
Novum  pertinens  Testamentum,  non  sicut  illi
exspectabant ;  et  quia  fieri  non  videbant,
tamquam  superato  insultabant,  pertinentes  ad
Testamentum Vetus et  hominem in quo omnes
moriuntur,  [26]  non  ad  filium  hominis  in  quo
omnes  vivificabuntur.  Mortem  quippe  intulit
homo  sibi  filioque  hominis :  vitam  vero  attulit
homini  moriens  et  resurgens  Filius  hominis,
opprobrium hominum et abiectio plebis usque ad
mortem.  Hoc  enim  voluit  pati  in  conspectu
inimicorum,  quo  eum  tamquam  derelictum
putarent,  ut  gratia  commendaretur  Novi
Testamenti,  qua  disceremus  aliam  quaerere
felicitatem, quae nunc est in fide, postea vero erit
in  specie.  Quamdiu  enim  sumus  in  corpore, ait
Apostolus,  peregrinamur  a  Domino ;  per  fidem enim
ambulamus, non per speciem282 : et ideo nunc in spe,
tunc in re.

XXV.  Denique  resurrectionem suam,  quam
non sicut nostram in longum differri oportebat,
ut  in  exemplo  carnis  eius  disceremus  quid  in

281 Ps 21, 7-9.
282 2 Cor 5, 6-7.

168



nostra  sperare  deberemus,  noluit  alienis
demonstrare,  sed suis :  alienis  dico,  non natura,
sed  vitio,  quod  semper  est  contra  naturam.
Mortuus  est  ergo  in  conspectu  hominum,
resurrexit autem in conspectu filiorum hominum ;
quia mors ad hominem pertinebat, resurrectio ad
filium  hominis :  sicut  enim  in  Adam  omnes
moriuntur,  sic  et  in  Christo  omnes
vivificabuntur283.  Ut  igitur  exemplo  suae  carnis
exhortaretur fideles suos temporalem pro aeterna
felicitatem contemnere, usque ad mortem pertulit
persequentes  atque  saevientes,  et  quasi  victo  et
oppresso superbe illudentes. Quod autem carnem
suam resuscitavit, et discipulorum conspectibus et
contactibus reddidit, eisque videntibus ascendit in
coelum, ipsos aedificavit, et quid exspectare, quid
praedicare  deberent,  evidentissima  veritate
demonstravit.  Illos  autem  a  quibus  tanta  mala
usque ad mortem pertulerat, quasi de illo superato
et exstincto gloriantes, in ea opinione dereliquit,
ut quisquis eorum salute aeterna salvus fieri vellet,
hoc  de illius  mortui  [27]  resurrectione  crederet,
quod  ii  qui  viderunt,  signis  contestantibus
praedicaverunt,  et  pro  ea  praedicatione  similia
perpeti non dubitaverunt.

XXVI.  Quapropter  etiam  Iacobus  unus  ex
Apostolis  eius,  in  Epistola  sua,  cum  hortaretur
fideles  qui  post  passionem  et  resurrectionem
Christi  adhuc  in  ista  vita  tenebantur,
283 2 Cor 15, 22.
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dispensationem  Veteris  Testamenti  Novique
distinguens :  Sustinentiam, inquit :  Iob  audistis,  et
finem  Domini  vidistis284 :  ne  ideo  patienter
sustinerent  temporalia  mala,  ut  sibi  hoc
restitueretur quod recepisse legimus285. Nam et ab
illo vulnere atque putredine salvus factus est, et ei
cuncta quae amiserat, duplicia sunt restituta : ubi
etiam commendata est resurrectionis fides. Nam
filii  non  dupli,  sed  totidem  redditi,  etiam  illos
quos amiserat resurrecturos significarunt ;  ut sic
ipsi  quoque  illis  prioribus  iuncti,  a  restitutione
dupli non invenirentur alieni. Ut ergo non talem
remunerationem  speraremus,  quando  mala
temporalia  pateremur,  non  ait :  Sustinentiam et
finem  Iob  audistis ;  sed  ait :  Sustinentiam  Iob
audistis,  et  finem Domini  vidistis : tamquam diceret,
Mala temporalia sicut Iob sustinete ; sed pro hac
sustinentia non temporalia bona sperate, quae illi
aucta  redierunt,  sed  aeterna  potius,  quae  in
Domino praecesserunt. Iob ergo de illis patribus
erat, qui exclamaverunt, et salvi facti sunt. Cum
enim  dicit :  Ego  autem, satis  insinuat  qua  salute
illos salvos esse factos velit intellegi ; in qua ipse
utique  derelictus  est :  non  quod  illi  a  salute
aeterna  fuerint  alieni ;  sed  in  occulto  tunc  erat
quod  in  Christo  fuerat  revelandum.  In  Veteri
quippe  Testamento  velamen  est  quod  tunc
auferetur,  cum  ad  Christum  quisque  inde

284 Iac 5, 11.
285 Iob 42, 10.
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transierit :  quo  crucifixo  velamen  etiam  templi
scissum  est286,  ut  significaretur  quod  [28]
Apostolus de velamine Veteris Testamenti  dixit,
quoniam in Christo evacuatur287.

XXVII.  Nam  et  in  illis  patribus  quamvis
rarissima,  tamen  fuerunt,  et  usque  ad  mortem
exempla  patientiae,  a  sanguine  Abel  usque  ad
sanguinem Zacariae288 ;  quorum sanguinem dicit
Dominus Iesus et ab eis exigendum qui in patrum
suorum,  a  quibus  illi  occisi  sunt,  iniquitate
persisterent : et in Novo Testamento nec defuit,
nec deest bonorum fidelium multitudo, qui etiam
ista  temporali  felicitate  praepolleant,  et  in  ea
largitoris  Dei  bonitatem  misericordiamque
experiantur,  tenentes  tamen  quod  dispensator
Novi  Testamenti  divitibus  huius  saeculi
Apostolus praecepit, non superbe sapere, neque sperare
in incerto divitiarum, sed in Deo vivo qui praestat nobis
omnia abundanter ad fruendum ; ut bene faciant, divites
sint  in  operibus  bonis,  facile  tribuant,  communicent,
thesaurizent  sibi  fundamentum  bonum  in  futurum,  ut
apprehendant  veram  vitam289 :  qualis  in  Christi  non
tantum spiritu, verum etiam carne manifestata est,
cum resurrexit  a mortuis,  non qualem Iudaei  in
illo peremerunt, quando eum de manibus eorum
Deus  non  eruit,  eumque  dereliquisse  visus  est

286 Mt 27, 51.
287 2 Cor 3, 14.
288 Lc 11, 5.
289 1 Tim 6, 17.
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exclamantem :  Deus  meus,  Deus  meus ;  utquid  me
dereliquisti ? ut  eo  modo  in  se  transfiguraret
martyres suos, qui etsi mori nollent, quod etiam
Petro dixit :  Alter  te  cinget,  et  feret  quo  tu non vis ;
significans qua morte clarificaturus erat Deum290,  et ob
hoc  a  Deo  suo  derelicti  viderentur  ad  tempus,
cum eis praestare nollet quod vellent, illam vocem
cordis  emitterent,  illumque  adhiberent  pietatis
affectum, quem passione impendente ore proprio
Dominus  expressit,  eos  in  [29]  se  identidem
transfigurans :  Verum non quod ego volo, sed quod tu
vis, Pater291.

XXVIII.  In quo enim primitus,  nisi  in ipso
capite  nostro  apparere  debuit,  propter  quam
vitam christiani sumus ? Propterea non ait : Deus
meus,  Deus  meus,  dereliquisti  me ;  sed causam
commonuit  requirendam,  cum  addidit,  utquid
dereliquisti  me ? id est,  quare, propter quid, quam
ob  causam ?  Profecto  enim  erat  aliqua  causa,
eaque non parva,  ut  Noe liberaret  de  diluvio292,
Loth de coelesti  incendio293,  Isaac de imminenti
gladio294, Ioseph de calumnia mulieris et custodia
carceris295,  Moysen  ab  Aegyptiis296,  Raab  ab

290 Io 21, 18.
291 Mt 26, 39.
292 Gen 6, 5-7. 23.
293 Gen 19, 12-25.
294 Gen 22, 1-13.
295 Gen 22, 7-18 ; 41, 14.
296 Cf. Ex 14.
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excidio  civitatis297,  Susannam  a  testibus  falsis298,
Danielem  a  leonibus299,  tres  viros  ab  ignibus300,
aliosque  patres  qui  exclamaverunt,  et  salvi  facti
sunt301 ; et Christum de manibus Iudaeorum non
liberaret, eumque in potestate saevientium usque
ad  mortis  exitum  derelinqueret  Utquid  hoc ?
propter  quid hoc,  nisi  propter  illud quod paulo
post  in  eodem  psalmo  dicit,  non  ad  insipientiam
mihi ; hoc  est,  corpori  meo,  Ecclesiae  meae,
minimis meis ? Nam et in Evangelio : Quando uni
ex  minimis  meis  fecistis, inquit,  mihi  fecistis302.  Sic
itaque  dictum  est,  et  non  ad  insipientiam  mihi,
quomodo dictum est, mihi fecistis, et sic dictum est,
quare me dereliquisti, quomodo dictum est :  Qui vos
recipit,  me  recipit ;  et  qui  vos  spernit,  et  me  spernit303.
Non ergo ad insipientiam nobis, sed ut sapiamus :
non  propter  istam  vitam,  in  qua  nos  Deus
aliquando  usque  ad  mortem  persequentium
manibus  derelinquit,  sed  propter  illam
sempiternam  nos  debere  esse  christianos ;  quia
hoc in illo praecessisse intuemur, ex cuius nomine
sic vocamur.

XXIX. Ecce ita factum est : tamen tam multi
non ob [30]  aliud volunt  esse christiani,  nisi  ut
297 Ios 6, 16-25.
298 Dan 13, 1-61.
299 Dan 14, 27-38.
300 Dan 3, 8-94.
301 Ps 21, 6.
302 Mt 25, 40.
303 Lc 10, 16.
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huius  vitae  felicitate  perfruantur ;  ideoque  illa
deficiente deficiunt. Quid, si non in ipso nostro
capite tam insigne constitueretur exemplum, quo
disceremus  pro  coelestibus  terrena  contemnere,
non  respicientes  quae  videntur,  sed  quae  non
videntur ? quae enim videntur,  temporalia  sunt ;
quae autem non videntur,  aeterna304.  Quos in se
vocibus  illis  transfigurare  dignatus  est.  Nam
quantum  ad  ipsum  attinet,  quomodo  vellet
liberari ab illa hora, qui propterea venerat in illam
horam305 ?  aut  quomodo  sic  loquebatur,  quasi
quod nollet ei accideret, cum potestatem habuerit
ponendi  animam suam, et iterum sumendi eam,
nec eam quisquam tolleret ab illo, sed eam ipse
poneret et resumeret, sicut in Evangelio dicit306 ?
Sed procul dubio nos in illis  vocibus eramus, et
caput pro suo corpore loquebatur, non disiuncta
significatione vocis, ubi connexio non disiungitur
unitatis.

XXX. Denique in Psalmo sequitur, et orans
adverte quid dicat :  Quoniam, inquit,  extraxisti  me
de  ventre,  spes  mea  ab  uberibus  matris  meae.  In  te
iactatus sum ex utero ; de ventre matris meae Deus meus
es  tu307 ;  tamquam diceret,  De alia  re,  et  ab alia
aliam rem me traiecisti, ut tu sis mihi bonum pro
terrenis bonis mortalitatis huius, quam in matris

304 2 Cor 4, 18.
305 Io 12, 27.
306 Io 10, 18.
307 Ps 21, 10-11.

174



ventre sortitus sum, cuius ubera suxi. Haec enim
vetustas  est,  de  qua  me  tu  extraxisti ;  et  illa
carnalis  nativitatis  bona  sunt,  a  quibus  tu  spes
mea es :  inde enim ad te conversus sum. Et  ex
utero, id  est,  qui  ex  his  in  utero  inchoavi,  in  te
iactatus sum ; ad te scilicet transiens, totum me tibi
committens. Ideoque de ventre matris meae, id est de
bonis carnis quam sumpsi in ventre matris meae :
Deus meus es tu, ut de his tu sis bonum meum : ea
locutione  dictum est,  ac  si  diceretur,  verbi  [31]
gratia, De terra coelum habito, hoc est, hinc illo
emigravi ; et ista nostra in illum transfiguratio est,
qui per gratiam Testamenti Novi mutamus vitam,
transeuntes de vetere ad novam. Nam ille  hanc
rem sacramento suae passionis  resurrectionisque
significans,  carnem  mutavit  de  mortalitate  ad
immortalitatem :  vitam  vero  non  mutavit  de
vetustate  in  novitatem,  qui  numquam  fuit  in
impietate, unde transiret ad pietatem.

XXXI.  Quamquam  non  defuerunt  qui  hoc
quod dictum est : De ventre matris meae Deus meus es
tu,308 ideo  ad  ipsum  caput  nostrum  pertinere
sentirent, quoniam Pater in tantum est Deus eius,
in  quantum  homo  est  in  forma  servi,  non  in
quantum illi  aequalis in forma Dei est ; ideo  De
ventre matris meae Deus meus es tu, ac si diceret, Ex
eo quod homo factus sum, Deus meus es tu. Sed
quid  est :  Tu extraxisti  me  de  ventre, si  ad  ipsum
Iesum  de  Virgine  procreatum  refertur ?  quasi
308 Ambros. lib. I, de Fide, c. 6.
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alios Deus non extrahat, in cuius providentia est
omnis  ordo nascendi :  an inde significare  voluit
partum  Virginis  servata  virginitatis  integritate
mirabili,  cum ait :  Tu extraxisti  me de ventre matris
meae ; ut  quod  illic  mirabiliter  factum  est,  cum
Deus fecisse dicitur, nemini incredibile videatur ?
Quid ergo est et illud :  Spes mea ab uberibus matris
meae ? Quomodo et hoc ad ipsum caput Ecclesiae
referri potest, quasi spes eius quae in Deo est, a
matris uberibus ei  coeperit,  non et ante in ipso
utero ? Neque enim spes alia intellegenda est, nisi
qua  futurum  erat  ut  Deus  eum  exaltaret  a
mortuis :  totum hoc quippe,  secundum id quod
homo  factus  est,  dicitur.  An  forte  quia  ubera
feminarum  ab  ipso  conceptu  in  ubertatem
promoveri  prohibentur,  sic  intellegi  voluit,  ab
uberibus ; tamquam  diceret,  Ex  quo  carnem
sumpsi,  [32]  cui  carni  fuerat  speranda
immortalitas :  ut non ante spes ei esset,  cum in
forma Dei esset, in qua nihil in melius mutandum
esset ;  sed  ab  uberibus  matris, id  est  ab  ipsa
susceptione  carnis,  quae  concipiebatur  in  spe,
cuius spei res futura erat, cum ad immortalitatem
de morte transiret ?

XXXII.  Sed  quod dictum est :  In  te  iactatus
sum  ex  utero, quomodo  coaptari  capiti  possit,
ignoro :  quasi  in  utero  cum esset,  non  in  Deo
fuerit, in quo vivimus, movemur, et sumus309 ; aut
illius  infantis  anima  rationalis,  ex  quo  caro
309 Act 17, 28.
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processit  ex utero,  Deum sperare coeperit.  Nisi
forte credendum est, iam nato animam rationalem
accessisse,  quae  intra  viscera  matris  adhuc  ei
defuisset :  et  quoniam eadem anima, quae carni
iam  natae  addita  est,  Deo  inhaerebat,  ideo
secundum  eamdem  carnem  dictum  esse
existimandum  est :  In  te  iactatus  sum  ex  utero ;
tamquam diceret,  Eam sortitus sum animam ex
utero,  quae  tibi  cohaereret.  Sed  quis  audeat  in
hanc se temere praecipitare sententiam, cum ratio
de  adventu  vel  exortu  animae  in  tanto  naturae
profundo  sic  lateat,  ut  satius  sit  eam  semper
quaerere  quamdiu  in  hac  vita  sumus,  quam
aliquando invenisse praesumere ? Ex illa vero in
seipsum  transfiguratione  nostra  quemadmodum
possent haec accipi, dictum est. Si quid autem dici
potuit  convenientius,  vel  potuerit,  nullius
praeiudicamus  ingenio,  doctrinae  nullius
invidemus.

XXXIII. Iam illud quod sequitur : Ne discedas
a  me,  quoniam  tribulatio  proxima  est310, vide  ut
illuminet  quemadmodum  dictum  sit :  Quare  me
dereliquisti. Quomodo enim dereliquit, cui dicitur :
Ne discedas a me, nisi quia dereliquit vitae veteris
temporalem  felicitatem ?  Rogatur  autem  ne
discedat et deserat spem vitae [33] aeternae. Sed
quid  est,  quoniam  tribulatio  proxima  est ? quasi  ei
passio  adhuc  immineret,  cum  in  ipsa  media
passione  ista  dicere  intellegatur,  quae  de  illo  in
310 Ps 21, 12.
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hoc psalmo prophetata sunt.  Hic  enim dicturus
est  etiam,  quae in  Evangelio  apertissime scripta
sunt :  Diviserunt  sibi  vestimenta  mea,  et  super  vestem
meam miserunt sortem311 ; quod factum est cum iam
penderet  in  ligno312.  Quid  est  ergo,  tribulatio
proxima  est, in  qua  media  loquebatur ?  Sed
nimirum  illud  vult  intellegi,  quia  cum  caro  in
doloribus  est  et  in  poenis,  profecto anima tunc
habet  magnum  agonem  patientiae,  in  quo  ne
deficiat,  laborandum  et  orandum  est.  Nihil  est
autem animae sua carne propinquius : ideo mundi
huius quilibet  magnus perfectusque contemptor,
cum  alibi  patitur,  nihil  patitur.  Potest  enim
adhibere vigilem rationem, cum amittit bona quae
extrinsecus  sunt,  et  ab  animo  sapientis,  qui  ex
cupiditate non haeret, sine dubio longe sunt ; et
non curare quod patitur,  quia  nec patitur.  Cum
vero  amittit  praecipua  corporis  bona,  id  est
corporis vitam ac salutem, iam tribulatio proxima
est  animi  bonis,  quibus  ipse  intus  tamquam
corporis  dominus  est :  quid  faciet  qualibet
ratione, ut non doleat cum corpus vulneratur aut
uritur,  cui  tanto  implicatur  consortio,  ut  pati
possit, non dolere non possit ?

XXXIV.  Ideo  et  diabolus  hunc  nocendi
ordinem  tenens,  illius  magni  viri  quem
postulaverat  tentandum,  prius  externa  bona
accepit in potestatem : quibus ablatis et perditis,

311 Ps 21, 19.
312 Cf. Mt 27, 35 ; Mc 19, 24.
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cum  illum  inconcussum  videret ;  dixerat  enim :
Dominus dedit, Dominus abstulit ; sicut Domino placuit,
ita factum est : sit nomen Domini benedictum313 ; etiam
carnem cruciandam vulnere  postulavit,  tali  cum
eo  confligens  certamine,  ut  bona  proxima
invaderet, hoc [34] est corporis bona ; quibus ille
perditis si forte succumberet, atque ad impietatem
cor  inclinaret,  etiam  bona  animi  deperirent,
quibus perdendis iam in corpore saeviens vicinius
tentator  instabat.  Denique  ille  vir  in  tanta
tentatione,  ubi  erat  animi  bonis  proxima
tribulatio,  quamvis  multa  prophetice  loquatur,
longe tamen loquitur aliter quam cum illa externa
bona deperissent314, in quibus filios non amiserat,
sed praemiserat.

XXXV.  Clamat  ergo  martyris  anima
transfigurata  in  Christum,  cum  iam  in  carne
tribulari coeperit, et dicit Deo, a quo derelicta est
in terrena felicitate, sed quae cum illo est in spe
vitae aeternae :  Ne discedas a me, quoniam tribulatio
proxima est : non est in agro meo, non in auro, non
in pecore, non in tectis atque parietibus, non in
meorum orbitatibus ;  sed  in  carne  mea  est,  cui
copulor, cui connector, cuius sensum non habere
non possum ;  unde me de proximo urget,  ut  a
patientiae  virtute  deficiam.  Ne  discedas  a  me ;
quoniam non est qui adiuvet315 : neque amicus, neque

313 Iob 1, 21.
314 Iob 1, 11.
315 Ps 21, 12.
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propinquus,  neque  humana  laus,  neque
praeteritae  recordatio  voluptatis,  neque  aliquid
eorum  quo  terrenae  felicitatis  ruina  fulcitur,
neque ipsa quae in animo est meo humana virtus ;
quia si tu deseris, quae hominis virtus ?  Quid est
enim homo, nisi quod memor es eius ?316

XXXVI. Circumdederunt me vituli multi : hoc est
minores in plebe. Tauri pingues obsederunt me317 : hoc
est superbi ac divites, principes plebis.  Aperuerunt
in  me  os  suum318 : clamantes :  Crucifige,  crucifige !319.
Quasi  leo  rapiens  et  rugiens320 : rapuerunt  enim
comprehensum  adducentes  ad  praesidem,  et
rugierunt petendo eius mortem.  Sicut aqua effusus
sum321 : tamquam  ut  in  me  lapsi  caderent
persecutores  mei.  Dispersa  sunt  omnia [35] ossa
mea322 : quid sunt ossa, nisi corporis firmamenta ?
Corpus  autem  Christi,  Ecclesia :  firmamenta
autem  Ecclesiae  qui,  nisi  Apostoli,  qui  etiam
columnae alibi nuncupantur323 ? Hi utique dispersi
sunt, cum ad passionem ipse duceretur, vel cum
esset passus et mortuus.  Factum est ergo cor meum
tamquam cera  liquescens  in  medio  ventris  mei324. Hoc

316 Ps 8, 5 ; Hebr 2, 6.
317 Ps 21, 13.
318 Ps 21, 14.
319 Lc 23, 21.
320 Ps 21, 14.
321 Ps 21, 15.
322 Ps 21, 15.
323 Gal 2, 9.
324 Ps 21, 15.
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sane quemadmodum capiti nostro, ipsius corporis
salvatori  coaptetur,  invenire  difficile  est.  Neque
enim nisi  magno pavore  contingit,  ut  cor  velut
cera liquescat humanum : quod unde in illo fieri
posset,  qui  potestatem  habebat  ponendi  et
recipiendi  animam  suam ?325 Sed  profecto  aut
infirmorum suorum in se transtulit causam ; sive
illorum  qui  metu  mortis  pavescunt,  sicut  ipse
Petrus  ex  egregio  praesumptore  tam  creber
negator effectus ; sive illorum qui tristitia salubri
contabescunt, sicut idem ipse Petrus cum amare
flevit.  Nam  et  tristitia  quasi  solvit  cor :  unde
dicitur etiam graece quod appellata sit  λύπη Aut
certe  profundum  sacramentum  nos  intellegere
voluit, ut cordis sui nomine significaret Scripturas
suas, ubi eius utique latebat consilium, quod tunc
apertum  est,  cum  ea  quae  de  illo  prophetata
fuerunt,  passus  implevit.  Solutae  sunt  ergo
Scripturae eius in iis quae perfecta sunt adventu
eius,  nativitate,  passione,  resurrectione,
glorificatione Quis enim iam ea non intellegit in
Prophetis,  quando  usque  ad  intellectum  etiam
carnalis multitudinis pervenerunt ? quam fortasse
significavit  medio ventris sui,  ut in eius corpore
quod  est  Ecclesia,  quasi  ventris  locum  habeat
carnalis  et  infirmior  multitudo.  Aut  si  ventris
nomen magis interioribus competit, ad eos potius
qui  perfectiores  sunt,  Scripturarum  intellectum
pertinere  monstratum est,  cum cor  eius,  id  est
325 Io 10, 18.
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Scripturae eius quae continent consilium eius, in
[36] medio eorum, hoc est in cogitatione eorum,
tamquam cera dissolvitur, hoc est, fervore spiritus
aperitur, disputatur, exponitur.

XXXVII.  Exaruit velut testa virtus mea326. Testa
igne firmata est : sic et virtus corporis Christi non
sicut  fenum  igne  consumitur,  sed  sicut  testa
passione velut igne firmatur. Vasa enim figuli probat
fornax, sicut  alio  loco  Scriptura  dicit,  et  homines
iustos  tentatio  tribulationis327.  Et  lingua  mea  adhaesit
faucibus  meis328. Potest  quidem  silentium  eius
significatum  videri,  quod  et  alius  propheta
commendat, cum dicit :  Sicut agnus coram tondente
fuit  sine  voce329.  Sed  si  linguam  eius,  eos  in  eius
corpore, quod est Ecclesia, intellegamus, per quos
suum  loquitur  Evangelium ;  tunc  eius  faucibus
adhaerent, cum a praeceptis eius non recedunt.

XXXVIII.  Quod  vero  sequitur :  Et  in
pulverem  mortis  deduxisti  me330, quomodo  capiti
coaptabitur ;  quandoquidem  corpus  eius,  quod
tertia  die resurrexit,  non est utique in pulverem
dissolutum ?  nec  aliter  exposuerunt  Apostoli
quod  in  alio  psalmo  positum  est :  Neque  dabis
sanctum tuum videre corruptionem331, nisi quia eius caro

326 Ps 21, 16.
327 Eccli 27, 6.
328 Ps 21, 16.
329 Is 53, 7.
330 Ps 21, 16.
331 Ps 15, 10 ; Act 2, 25.
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non  est  corrupta,  quae  tam  celeriter  resurrexit.
Unde  item in alio  psalmo dicit :  Quae  utilitas  in
sanguine meo, dum descendo in corruptionem ? Numquid
confitebitur  tibi  pulvis,  aut  annuntiabit  veritatem
tuam ?332 hoc scilicet dicens, quod si eo modo, quo
et  caeteri,  mortuus  dimitteretur  in  pulverem,  et
caro  eius  resurrectioni  ultimae  servaretur,  nulla
esset utilitas in sanguine eius ; quia nihil prodesset
mors  eius,  nec  annuntiaretur  veritas  Dei,  quae
illum  continuo  resurrecturum  esse  praedixerat.
Quid sibi vult ergo quod hoc loco [37] ait : Et in
pulverem  mortis  deduxisti  me ? Nisi  corpus  eius
accipiamus  Ecclesiam,  in  qua  illi  qui  pro  eius
nomine passi sunt, vel patiuntur, non ita ut ipse
cito  resurgunt,  sed  in  mortis  pulverem
deducuntur,  tum resurrecturi,  cum illud  tempus
venerit  de  quo  in  Evangelio  dicit :  Veniet  hora
quando  omnes  qui  in  monumentis  sunt,  audient  vocem
eius,  et  procedent333.  Aut  certe  tropice  pulverem
mortis  ipsos Iudaeos intellegi  voluit,  in quorum
manus deductus est : scriptum est enim :  Non sic
impii, non sic ; sed tamquam pulvis quem proicit ventus a
facie terrae334.

XXXIX.  Denique  sequitur :  Quoniam
circumdederunt me canes multi ; concilium malignantium
obsedit  me335 : tamquam  ipsos  dixerit  pulverem

332 Ps 29, 10.
333 Io 5, 28.
334 Ps 1, 4.
335 Ps 21, 17.
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mortis  in  quem  deductus  est,  quos  dixit  canes
multos  et  concilium  malignantium ;  canes  eos
videlicet  appellans,  qui  plerumque  contra
innocentes  latrant,  cum  quibus  non  habent
consuetudinem.  Iam vero  in  iis  quae  subiungit,
tamquam Evangelium recitatur. Crucifixio quippe
eius exprimitur in eo quod dicit :  Foderunt manus
meas et pedes meos, dinumeraverunt omnia ossa mea. Ipsi
vero consideraverunt et conspexerunt me336. Fossae sunt
enim  clavis  manus  et  pedes  eius,  et  cum
extenderetur  in  ligno,  quodammodo  numerata
sunt  ossa  eius.  Consideratus  est  autem  atque
conspectus  quid  illi  futurum  esset,  et  utrum
veniret Elias et liberaret eum337.

XL.  Iam  illud  quod  sequitur,  nullius
expositionis indiget :  Diviserunt sibi vestimenta mea,
et super vestem meam miserunt sortem338. Verba deinde
quae subtexuntur,  orantis  sunt,  tam ex persona
capitis,  id  est  hominis  mediatoris,  quam  ex
persona  corporis,  quod  est  [38]  Ecclesia,  quam
dicit  etiam  unicam  suam339.  Tu  autem,  Domine,
inquit,  ne longe facias auxilium tuum340 : hoc ad eius
carnem pertinet, cuius resurrectio non in longum
est missa, ut aliorum. In defensionem meam aspice341 :

336 Ps 21, 17-18.
337 Mt 27, 49.
338 Ps 21, 19.
339 Ps 21, 21 ; Ps 34, 17.
340 Ps 21, 20.
341 Ps 21, 20.
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ne quid noceant inimici, qui sibi videntur aliquid
potuisse  carnem  perimendo  mortalem.  Non
autem nocent, si defendente gratia Dei, non eis ad
malum  anima  superata  consentiat :  sic  enim  et
alibi  prophetatum est :  Terra  tradita  est  in  manus
impii342 ; hoc est caro terrena.

XLI.  Erue  a  framea  animam  meam343. Framea
gladius est ; nec utique tali ferro Christus occisus
est,  sed  cruce,  nec  latus  eius  gladio,  sed lancea
percusserunt.  Translato  ergo  verbo,  frameam
linguam dixit persequentium, sicut in alio psalmo
dicitur : Et lingua eorum gladius acutus344. Unde, quia
in eius carne lingua praevaluit malignorum, orat
ut animae nihil noceat, cum dicit :  Erue a framea
animam meam : ut haec in prophetia oratio, si ad
caput  corporis  referas,  non  videatur  velut
indigentis  petitio,  sed potius  rei  futurae figurata
praedictio.  Aut  certe,  quia  corpus  eius,  hoc  est
Ecclesia,  graves persecutiones fuerat perpessura,
frameam  dixit,  qua  maxime  trucidati  sunt
martyres ;  unde  vult  eorum  animas  erui,  ne
timeant eos qui corpus occidunt, animam autem occidere
non possunt345, et consentiant ad illicita. Aut etiam
in  ipsorum  passionibus  inimicorum  linguam
frameam  dicit,  unde  animam  suam,  hoc  est

342 Iob 9, 24.
343 Ps 21, 21.
344 Ps 56, 5.
345 Mt 10, 28.
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animam corporis sui, animam sanctorum suorum
vult erui.

XLII. Quod autem sequitur : Et de manu canis
unicam meam346, nihil  aptius  quam unica  Ecclesia
mihi  videtur  intellegi.  Canem  vero  appellavit
mundum,  non  [39]  ratione  sed  consuetudine
contra  insolitam  veritatem  latrantem.  Haec  est
enim  canum  natura,  ut  cum  quibus  habent
consuetudinem, sive illi boni, sive mali sint, non
ad eos latrent ; insolitorum autem personis visis,
etiam innocentibus,  irritentur.  Manu autem  canis,
potestatem  mundi  significavit.  Cuius  etiam
regnum  infestum  futurum  corpori  suo,  id  est
Ecclesiae suae, leonis nomine figuravit in eo quod
adiunxit :  Salvum  me  fac  de  ore  leonis347. Unde  est
scriptum :  Nihil  interest  inter  minas  regis  et  iram
leonis348 : quamquam et diabolum apostolus Petrus
leoni comparet rugienti, et quaerenti circumeundo
quem  devoret349.  Superbosque  huius  mundi
Christianis  humilibus  adversaturos  ostendens,
consequenter  dicit :  Et  a  cornibus  unicornium
humilitatem  meam. Ideo  quippe  in  unicornibus
superbi  intelleguntur,  quia  superbia  odit
consortium, et  quantum in ipso est,  solus cupit
eminere omnis superbus.

346 Ps 21, 21.
347 Ps 21, 22.
348 Prov 19, 12.
349 1 Pt 5, 8.
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XLIII. Iam nunc attende ubi sit fructus : vel
quod  derelictus  est,  ne  exaudiretur  pro  terrena
felicitate,  non ad insipientiam, sed ut saperemus
quid  Novi  gratia  Testamenti  desiderare
debeamus ;  vel  quod  non  est  derelictus  sed
exauditus  in  eo  quod ait :  Ne discedas  a  me, qui
dixerat :  Quare  me  dereliquisti ; quod  utique
contrarium est,  nisi  illud  ad aliud,  hoc  ad aliud
referatur.  Attende  et  audi  quantum sapis,  hauri
quantum  capis,  quantumque  ipse  rem  tantam
eloqui  valeo,  imo  quantum  tribuit  ille  qui  nos
exaudit, et in Christo, in quantum homo mediator
est  inter  nos  et  Deum350,  et  cum  Christo,  in
quantum Deus est aequalis Deo, et potens est facere,
ut  ait  Apostolus,  supra  quam  petimus  aut
intellegimus351 : vide in hoc psalmo Testamenti Novi
gratiam ; [40] vide illius derelictionis, tribulationis,
deprecationis fructu quid agatur, quid insinuetur,
quid commendetur, quid illustretur. Intuere quid
legamus  tanto  ante  prophetatum,  quid  iam
cernamus impletum :  Narrabo nomen tuum, inquit,
fratribus meis ; in medio Ecclesiae cantabo te352. Fratres
illi sunt, de quibus in Evangelio ait :  Vade, et dic
fratribus meis353. Ecclesia illa est, quam modo dixit
unicam suam ; haec est unica Catholica, quae toto
orbe copiosa diffunditur,  quae usque ad ultimas

350 1 Tim 2, 5.
351 Eph 3, 20.
352 Ps 21, 23.
353 Io 20, 17.

187



gentes  crescendo porrigitur :  unde in  Evangelio
dicit : Et praedicabitur hoc Evangelium in universo orbe,
in testimonium omnibus gentibus ; et tunc veniet finis354.

XLIV. Quod autem ait : Cantabo, hoc est illud
canticum novum, de quo in alio psalmo dicitur :
Cantate Domino canticum novum, cantate Domino omnis
terra355.  Habes  hic  utraque ;  et  quo  cantico
cantaturum  se  dixerit,  et  in  cuius  Ecclesiae
medio :  illud pertinet  ad novum canticum, haec
ad omnem terram. Ipse quippe cantat  in nobis,
cuius gratia cantamus, sicut dicit Apostolus :  An
vultis  experimentum  eius  accipere,  qui  in  me  loquitur
Christus ?356 Medium vero Ecclesiae ad eminentiam
scilicet referas, et ad ipsam manifestationem, quia
omnia  quanto  clarius  nota  sunt,  tanto  magis  in
medio  esse  dicuntur ;  vel  certe  ad  interiores
Ecclesiae, quia interiora sunt media. Neque enim
omnis  qui  labiis  personat,  cantat  canticum
novum,  sed  qui  eo  modo  cantat  ut  Apostolus
admonet, dicens :  Cantantes et psallentes in cordibus
vestris Domino357. Intus enim est hoc gaudium, ubi
vox laudis et canitur et auditur ; qua voce laudatur
qui gratis amandus est toto corde, tota anima, tota
mente, amatoremque suum accendit  in se gratia
[41]  Spiritus  sui  sancti :  quid  enim  aliud  est
canticum novum, quam laus Dei ?

354 Mt 24, 14.
355 Ps 95, 1.
356 2 Cor 13, 3.
357 Eph 5, 19.
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XLV.  Denique  sequitur,  et  hoc  evidentius
demonstrat.  Cum enim dixisset :  Narrabo  nomen
tuum  fratribus  meis358, quia  Deum  nemo  vidit
umquam,  sed  unigenitus  Filius  qui  est  in  sinu
Patris, ipse enarravit359 ; atque adiunxisset, in medio
Ecclesiae cantabo te : quomodo cantavit, id est, quia
in  nobis  cantavit,  cum  proficimus  in  nomine
quod narravit fratribus suis ; et quia laudem Dei
cantavit in nobis, continuo manifestavit,  dicens :
Qui  timetis  Dominum,  laudate  eum360. Quis  autem
veraciter  laudat,  nisi  qui  sinceriter  amat ?
Tantumdem ergo est  ac  si  diceret :  Qui  timetis
Dominum, amate  eum.  Dixit enim  homini, sicut
scriptum est. Ecce pietas est sapientia361. Porro pietas
cultus  Dei  est,  nec  colitur  ille  nisi  amando.
Summa igitur  et  vera sapientia  est  in  praecepto
illo primo : Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde
tuo, et ex tota anima tua362 : ac per hoc sapientia est
caritas Dei ; nec diffunditur in cordibus nostris, nisi per
Spiritum sanctum qui datus est nobis363.  Initium autem
sapientiae  timor  Domini364 :  et  timor  non  est  in
caritate,  sed  perfecta  caritas  foras  mittit
timorem365.  Proinde  praemissus  timor  in  cor

358 Ps 21, 23.
359 Io 1, 18.
360 Ps 21, 24.
361 Iob 28, 28 (sec. LXX).
362 Mt 22, 37.
363 Rom 5, 3.
364 Ps 91, 10.
365 1 Io 4, 18.
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nostrum,  pellit  inde  consuetudinem  malorum
operum,  et  servat  caritati  locum,  qua  tamquam
domina veniente, ut illa insidat, abscedit.

XLVI.  Ergo  qui  timetis  Dominum,  laudate
eum366 : ut Deum non serviliter sed libere colatis,
eum  amare  discite  quem  timetis,  et  poteritis
laudare  quod  amatis.  Timentes  enim  Deum
homines Veteris Testamenti, [42] propter litteram
terrentem  et  occidentem,  nondum  habentes
Spiritum vivificantem367, currebant cum sacrificiis
ad  templum ;  et  quamvis  in  figuram  futuri
sanguinis quo redempti sumus, tamen nescientes
quid  per  eas  praefiguraretur,  cruentas  victimas
immolabant.  Nunc  vero  in  gratia  Novi
Testamenti,  qui timetis Dominum, laudate eum. Ipse
quippe in alio psalmo, illa mutanda praenuntians
quae  tunc  in  umbra  futuri  offerebantur :  Non
accipiam, inquit,  de manu tua vitulos, neque de gregibus
tuis  hircos368. Et  paulo  post,  ut  ostenderet
sacrificium Novi Testamenti, quando illa fuerant
cessatura :  Immola, inquit :  Deo sacrificium laudis, et
redde  Altissimo  vota  tua369. Et  in  fine  eiusdem
psalmi :  Sacrificium, inquit,  laudis  glorificabit  me ;  et
illic via est, qua ostendam illi salutare meum370. Salutare
Dei  Christus  est,  quem infantem Simeon senex

366 Ps 21, 24.
367 2 Cor 3, 6.
368 Ps 49, 9.
369 Ps 49, 14.
370 Ps 49, 23.
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cum agnovisset in spiritu, eumque sumpsisset in
manus.  Nunc dimittis, inquit :  Domine, servum tuum,
secundam verbum tuum in pace ; quoniam viderunt oculi
mei salutare tuum371.

XLVII. Qui timetis ergo Dominum, laudate eum ;
universum semen Iacob, magnificate eum372. Non vacat
quod  ei  non  sufficit  dicere,  semen  Iacob, nisi
adderet universum ; ne in solis eis intellegeretur, qui
ex Israelitis fuerant credituri. Semen enim Iacob
ipsum  est  semen  Abrahae ;  omnibus  autem  in
Christum  credentibus,  non  solis  qui  ex  Israel
fideles erant, Apostolus dicit : Ergo Abrahae semen
estis,  secundum  promissionem  haeredes373.  Ibi  namque
commemoravit  praefigurationem  Novi
Testamenti,  in  eo  quod  scriptum  est :  In  Isaac
vocabitur tibi semen374 ; non utique in Ismael, ancillae
filio.  In  quibus  duobus  filiis  Abrahae,  servo,  et
libero, et duabus [43] mulieribus, ancilla, et libera,
scribens  ad  Galatas,  duo  Testamenta  dicit  in
allegoria  praefigurata375.  Unde dicit :  Non qui  filii
carnis, ii sunt filii Dei ; sed filii promissionis deputantur
in  semine.  Promissionis  enim  verbum hoc  est :  Ad hoc
tempus veniam, et erit Sarae filius376.

371 Lc 2, 29-30.
372 Ps 21, 24.
373 Gal 3, 29.
374 Rom 9, 7.
375 Gal 4, 22-24.
376 Rom 9, 8 ; Gen 18, 10.
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XLVIII.  Multum  est  et  nimis  longum
diligenter  enucleare  cur  filii  promissionis
pertinentes  ad  Isaac,  Novi  Testamenti  gratiae
deputentur. Breviter tamen attingam, unde tanto
fructuosius  cogitabis,  quanto  magis  pie
cogitaveris.  Non  omnia  Deus  quae  praedicit,
promittit ; praedicit enim etiam illa quae non ipse
facit,  quia  est  omnium  praescius  futurorum.377

Praedicit ergo et peccata hominum ; quae potuit
praescire, non facere. Promittit  autem quae ipse
facturus est ;  nec ea mala, sed bona. Quis enim
promittit  mala ?  Quamvis  itaque  mala  inferat
malis, non peccata, sed supplicia ; minatur tamen
ea  potius  quam  promittit.  Omnia  largitur  et
praescit ; sed peccata praedicit, supplicia minatur,
beneficia  pollicetur.  Filii  ergo  promissionis,  filii
sunt beneficii. Haec est gratia, quae gratis datur,
non meritis  operantis,  sed miseratione donantis.
Hinc gratias agimus Domino Deo nostro,  quod
est  magnum  sacramentum  in  sacrificio  Novi
Testamenti,  quod  ubi,  et  quando,  et  quomodo
offeratur, cum fueris baptizatus, invenies.

XLIX. Deinde sequitur et dicit :  Timeat  eum
omne semen Israel378. Qui Iacob ipse et Israel, unus
homo  erat,  habens  duo  nomina,  non  in  parvo
sacramento :  sed  uno  libro  non  possunt  dici
omnia,  in  quo iam multum progressi  sumus,  et
nondum  de  aliis  tribus  quaestionibus  aliquid

377 Beda vulgatus in Galat. 3.
378 Ps 21, 25.
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diximus ;  hoc  est  de  tenebris  exterioribus ;  et
latitudine  et  longitudine,  et  altitudine  et
profundo ;  et  de  [44]  quinque  et  quinque
virginibus. Quod ergo dixit supra, universum semen
Iacob, hic consequenter ait,  omne semen Israel. Sed
quare superius, magnificate eum, et posterius, timeat
eum ? Magnificatio laudi congruit ; de qua dixerat :
Qui timetis Dominum, laudate eum : unde iam multa
disserui.  Ibi  quippe  amor  vel  caritas  Dei,  quae
perfecta foras mittit timorem379. Cur ergo iterum :
Timeat  eum omne Israel ?  Non enim accepistis, inquit
Apostolus,  spiritum servitutis  iterum in timore380.  Sed
idem  apostolus  oleastro  inserto  in  olivam
timorem praecipit, hoc est Gentibus additis radici
Abraham, Isaac, Iacob, ut et ipsae fierent Israel,
id est, pertinerent ad semen Abrahae381.

L. Quam insertionem oleastri, iam amputatis
propter infidelitatis superbiam naturalibus ramis,
etiam  ipse  Dominus  in  Evangelio  praedixit,
occasione  illius  Centurionis  qui  in  eum  ex
Gentibus credidit. Tunc enim ait : Amen dico vobis,
non inveni  tantam fidem in Israel : et adiunxit :  Ideo
dico  vobis  quia  multi  ab oriente  et  occidente  venient,  et
recumbent  cum  Abraham,  Isaac  et  Iacob  in  regno
coelorum : filii autem regni ibunt in tenebras exteriores ;
illic  erit  ploratio  et  stridor  dentium382 :  ita  significans

379 1 Io 4, 18.
380 Rom 8, 15.
381 Rom 11, 17-20.
382 Mt 8, 10-11.
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inseri  oleastrum  propter  humilitatem ;  dixerat
quippe ille Centurio :  Non sum dignus ut sub tectum
meum intres ;  sed  tantum dic  verbo,  et  sanabitur  puer
meus383 ;  confractionem  autem  ramorum
naturalium propter superbiam, scilicet eorum qui
ignorantes  Dei  iustitiam,  et  suam  volentes
constituere, iustitiae Dei non sunt subiecti384. De
iis  quippe  vana  elatione  tumentibus  dictum  est
quod ibunt in tenebras exteriores, qui iactantes se
de  semine  Abrahae,  semen  Abrahae  [45]  fieri
noluerunt, ut essent filii promissionis : quia fidem
Novi Testamenti non receperunt, ubi Dei iustitia
commendatur, suam constituere volentes ; id est,
tamquam de suis meritis et operibus praefidentes
spreverunt  esse  filii  promissionis,  hoc  est  filii
gratiae,  filii  misericordiae,  ut  qui  gloriatur,  in
Domino glorietur385, credens in eum qui iustificat
impium386,  hoc  est  qui  ex  impio  facit  pium ;  ut
deputetur fides eius ad iustitiam387, et impleatur in
eo, non quod postulabat eius meritum, sed quod
a Domino promissum est beneficium.

LI. Cum iis igitur agens Apostolus, qui olivae
per gratiam inserebantur :  Dicis, inquit,  fracti sunt
rami, ut ego inserar. Bene ; propter incredulitatem fracti

383 Mt 8, 8.
384 Rom 10, 3.
385 1 Cor 1, 31 ; 2 Cor 10, 17.
386 Rom 4, 5.
387 Rom 4, 5.
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sunt. Tu autem, fide sta ; noli altum sapere, sed time388.
Dei  est  enim  beneficium,  non  meritum  tuum ;
quod et alibi dicit : Gratia salvi facti estis per fidem ; et
hoc non ex vobis, sed Dei donum est, non ex operibus, ne
forte quis extollatur. Ipsius enim sumus figmentum, creati
in Iesu Christo in operibus bonis, quae praeparavit Deus
ut  in  illis  ambulemus389.  In  hoc  itaque  intellectu
gratiae  inest  timor,  de  quo  dicitur :  Noli  altum
sapere, sed time390. Timor autem iste alius est ; non
est  ille  servilis  quem  caritas  foras  mittit391.  Illo
enim  timetur  ne  incidatur  in  tormentum
supplicii ; isto autem, ne amittatur gratia beneficii.

LII.  Quapropter  quamvis  fidelibus  ad
Novum  Testamentum  pertinentibus  dicat
Apostolus quod paulo ante commemoravi :  Non
enim accepistis  spiritum servitutis  iterum in timore ;  sed
accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus,
Abba, pater392 ; id est ut fides in nobis sit, quae per
dilectionem  operatur393,  non  [46]  tam  timendo
poenam quam amando iustitiam : tamen quia non
fit  anima  iusta  nisi  participatione  melioris  qui
iustificat  impium  (quid  enim  habet  quod  non
accepit ?), non debet sibi tribuendo quod Dei est,
ita gloriari tamquam non acceperit394.  Ob hoc ei
388 Rom 11, 19-20.
389 Eph 2, 8-10.
390 Rom 11, 20.
391 1 Io 4, 18.
392 Rom 8, 15.
393 Gal 5, 6.
394 1 Cor 4, 7.
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dictum est : Noli altum sapere, sed time. Et timor iste
praecipitur iis etiam qui ex fide viventes, haeredes
sunt Novi Testamenti, atque in libertatem vocati.
Altum enim sapere, dictum est, superbire : quod
alio loco, e contrario satis ostendit, ubi ait :  Non
alta  sapientes,  sed  humilibus  consentientes395.  Ex  hoc
quod ait, humilibus consentientes, utique aperuit nihil
aliud se dixisse, alta sapientes, quam superbientes.

LIII.  Timor  ergo  non  est  in  caritate,  quia
perfecta caritas foras mittit timorem396 ; sed illum
servilem, illum quo cum se quisque ab opere malo
abstinet,  poena  terretur,  non iustitia  delectatur ;
hunc  caritas  foras  mittit,  quam  non  delectat
iniquitas,  etiamsi  proponatur  impunitas :  non
illum quo timet anima ne amittat ipsam gratiam,
qua  in  illa  factum  est  ut  eam  non  peccare
delectet ; quo timet ne Deus eam deserat, etiamsi
nullis  dolorum  cruciatibus  puniat.  Hic  timor
castus est ; non eum caritas eicit, sed adsciscit. De
illo  quippe  scriptum  est :  Timor  Domini  castus,
permanens  in  saeculum  saeculi397 :  nequaquam istum
diceret  permanentem,  nisi  sciret  alium qui  non
permaneret.  Et  bene  istum  castum  dixit ;  hoc
enim non caret  amor quo anima inhaeret  Deo,
quae  dicit  in  alio  psalmo :  Perdidisti  omnem  qui
fornicatur abs te ; mihi autem adhaerere Deo bonum est398.

395 Rom 12, 16.
396 1 Io 4, 18.
397 Ps 18, 10.
398 Ps 72, 27-28.
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Nam et coniux quae adulterinum animum gerit,
etiamsi timore viri non adulterium perpetrat, [47]
tamen  quod  deest  operi,  inest  voluntati :  casta
vero aliter  timet ;  nam et  ipsa  timet virum,  sed
caste. Denique timet illa ne vir infestus adveniat ;
ista,  ne  offensus  abscedat :  non  amanti  enim
praesentia  viri  molesta  est ;  amanti  autem,
absentia.  Timore  itaque  casto,  permanenti  in
saeculum  saeculi,  timeat  Deum  omne  semen
Israel. Timeant quem diligunt, non alta sapiendo,
sed  humilibus  consentiendo ;  cum  timore  et
tremore suam ipsorum salutem operentur. Deus
est enim qui operatur in eis et velle,  et operari,
pro bona voluntate399.

LIV. Haec est iustitia Dei, hoc est quod Deus
donat homini,  cum iustificat impium. Hanc Dei
iustitiam  ignorantes  superbi  Iudaei,  et  suam
volentes  constituere,  iustitiae  Dei  non  sunt
subiecti400 ;  hac  superbia  deiciuntur,  ut  humilis
inseratur  oleaster.  Et  illi  ibunt  in  tenebras
exteriores401,  de  quibus  inter  alia  requisisti,
venientibus  ab  oriente  et  occidente  multis,  qui
recumbent cum Abraham, Isaac et Iacob in regno
coelorum402. Sunt enim modo in exteris tenebris,
unde  correctio  desperanda  non  est ;  quam  si
contempserint,  ibunt  in  tenebras  exteriores,  ubi

399 Phil 2, 13.
400 Rom 10, 3.
401 Mt 8, 12.
402 Mt 8, 11.
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correctionis locus non erit : quoniam Deus lux est, et
tenebrae in eo non sunt ullae403 ; sed lux cordis, non
istorum qui in carne sunt oculorum ; nec omnino
talis,  qualis  huius  lucis  visibilis  phantasia
cogitatur ; quamquam et ibi est videre, sed longe
aliter, longe dissimiliter. Qualis enim lux est ipsa
caritas,  quis  verbis  explicet ?  quis  earum rerum
quae  sensibus  carnis  adiacent,  ullo  demonstret
exemplo ?  An  forte  lux  non  est  caritas ?  Audi
apostolum  Ioannem :  ipse  quippe  dixit  quod
modo  commemoravi :  Quoniam  Deus  lux  est,  et
tenebrae  non  sunt  in  eo  ullae404 ;  qui  rursum dicit :
Deus caritas [48] est405. Ac per hoc si Deus lux est,
et Deus caritas est, profecto caritas lux ipsa est,
quae diffunditur in cordibus nostris per Spiritum
sanctum qui datus est nobis406. Item dicit : Qui odit
fratrem suum, in tenebris est usque adhuc407. Istae sunt
tenebrae, in quas diabolus et angeli eius multum
superbiendo  progressi  sunt.  Caritas  enim  non
aemulatur,  non  inflatur408.  Ideo  non  aemulatur,
quia  non  inflatur :  ubi  enim  praecedit  inflatio,
continuo  sequitur  aemulatio ;  quoniam superbia
mater est invidentiae.

403 1 Io 1, 5.
404 1 Io 1, 5.
405 1 Io 4, 8.
406 Rom 5, 5.
407 1 Io 2, 11.
408 1 Cor 13, 4.
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LV. Diabolus igitur et angeli eius a luce atque
fervore  caritatis  aversi,  et  nimis  in  superbiam
invidiamque  progressi,  velut  glaciali  duritia
torpuerunt.  Et  ideo  per  figuram  tamquam  in
aquilone  ponuntur :  unde  cum  generi  humano
diabolus  incubaret,  ventura  gratia  Salvatoris
dicitur in Cantico canticorum :  Exsurge, aquilo, et
veni,  auster,  perfla  hortum meum,  et  fluent  aromata409.
Exsurge,  qui  irruisti,  qui  subditis  incumbis,  qui
possessos  premis :  exsurge,  ut  a  tuo  pondere
relevati  erigantur,  quorum  animas  premendo
curvasti.  Et veni, auster, inquit ; spiritum invocans
gratiae, flantem de meridie velut a parte fervida et
luminosa,  ut  fluant  aromata.  Unde  Apostolus
dicit :  Christi  bonus odor sumus in omni loco410.  Hinc
etiam dicitur in quodam psalmo : Converte, Domine,
captivitatem  nostram,  sicut  torrens  in  austro411 :
captivitatem  scilicet,  qua  sub  diabolo  tamquam
sub aquilone tenebantur, ubi abundante iniquitate
friguerant, et quodam modo congelaverant. Hinc
enim  et  Evangelium  dicit :  Quoniam  abundabit
iniquitas, refrigescet caritas multorum412. At vero flante
austro, glacies resolvitur, [49] et torrentes fluunt,
id  est  peccatis  remissis,  populi  ad  Christum

409 Cant 4, 16.
410 2 Cor 2, 15.
411 Ps 125, 4.
412 Mt 24, 12.
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caritate  concurrunt.  Hinc  et  alibi  scriptum est :
Sicut glacies in sereno, ita solventur peccata tua413.

LVI.  Proinde  rationalis  creatura,  sive  in
angelico spiritu, sive in anima humana, ita facta
est, ut sibi ipsa bonum quo beata fiat, esse non
possit ;  sed  mutabilitas  eius  si  convertatur  ad
incommutabile  bonum,  fiat  beata :  unde  si
avertatur, misera est. Aversio eius vitium eius, et
conversio eius virtus eius est. Natura ergo non est
mala, quia creatura spiritus vitae rationalis, etiam
privata bono cuius participatione beatificatur, id
est,  etiam  vitiosa,  melior  est  eo  corpore  quod
summum est in corporibus, id est, hac luce quae
sentitur  oculis  carnis,  quia  et  ipsa  est  corpus :
omni autem corpore quaelibet incorporea natura
praestantior  est :  non  mole,  quia  nonnisi
corporum  est  moles,  sed  vi  quadam  qua
supergreditur  omnem phantasiam,  quam volutat
animus  haustam  de  sensibus  corporis.  Sed
quemadmodum  in  ipsis  corporibus  ea  quae
inferiora  sunt,  sicut  terra  et  aqua  et  ipse  aer,
meliora fiunt participatione melioris,  id est, cum
luce  illuminantur,  et  fervore  vegetantur :  sic
incorporeae  creaturae  rationales  ipsius  Creatoris
fiunt  participatione  meliores,  cum  ei  cohaerent
purissima et sanctissima caritate ; qua omnimodo
si  caruerint,  tenebrescunt,  et  obdurescunt
quodammodo.

413 Eccli 3, 17 (15 sec. LXX).
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LVII.  Proinde  infideles  homines  tenebrae
sunt ; qui per fidem conversi ad Deum, quadam
praemissa  illuminatione  lux  fiunt.  In  qua
proficiendo si ex fide ad speciem pervenerint, ut
id  quod credunt  etiam conspicere,  sicut  tantum
bonum  potest  conspici,  mereantur,  perfectam
recipient  imaginem Dei :  talibus  enim dicit  [50]
Apostolus :  Fuistis  aliquando  tenebrae ;  nunc  autem
lux  in  Domino414.  Porro  diabolus  et  angeli  eius,
tenebrae  sunt  infidelibus  hominibus  exteriores :
plus enim ab illa caritate aversi, et in suum fastum
obstinationemque  progressi  sunt.  Et  quoniam
extremo iudicio Christus dicturus est eis quos ad
sinistram  discernet :  Ite  in  ignem  aeternum,  qui
paratus  est  diabolo  et  angelis  eius415 ;  his  malignis
spiritibus  coniungendos,  simulque  damnandos,
dicit  ituros  in  tenebras  exteriores,  id  est  in
societatem poenalem diaboli  et  angelorum eius.
Huic  poenae  contrarium  est  quod  bono  servo
dicitur :  Intra  in  gaudium  domini  tui416 ;  ut  quanto
sunt  istae  tenebrae  exteriores,  tanto  sit  lumen
illud  interius.  Non  haec  per  locorum  intervalla
inani  phantasmate cogitanda sunt :  localia  spatia
non occupant nisi corporum moles. Non est hoc
spiritus vitae, non est hoc anima rationalis, multo
minus Deus omnium benignissimus conditor,  et
iustissimus ordinator.  Voluntatibus  et  affectibus

414 Eph 5, 8.
415 Mt 25, 41.
416 Mt 25, 23.
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ista vel propinquare vel longe fieri, vel intrare vel
exire dicuntur.

LVIII. Sed quia malo opere, id est tenebroso
delectantur  facientes,  secutura  est  autem poena
quae  torqueat,  ideo  Dominus  ubi  dixit,  tenebras
exteriores, addidit  etiam :  Ibi  erit  fletus  et  stridor
dentium417 : ne talibus delectationibus, qualibus hic
iniqui  perfruuntur,  quando  infidelitate  atque
iniustitia  tenebrescunt,  etiam in illo  supplicio se
usuros dementer existiment ; quia enim volentes
iniuste utuntur bonis, iuste nolentes cruciabuntur
malis.  Unde  possunt  etiam  tenebrae  exteriores
intellegi  poenae  corporales ;  corpus  quippe  est
animae  exterius :  ut  sint  animae mala,  quibus  a
caritatis luce aversa mens in peccatis oblectatur,
exterae  tenebrae ;  corporis  autem  mala,  quibus
aeternis in finem torquebitur, exteriores tenebrae,
[51]  quas  solas  timent  qui  servili  adhuc  timore
detinentur. Nam si eis liceret in illis exteris quae
sunt in peccatis, impune semper volvi et involvi,
profecto numquam vellent accedere ad Deum, et
illuminari,  et inhaerere illi  per caritatem, ubi est
timor castus, permanens in saeculum saeculi : qui
timor non cruciat,  sed tenaciorem facit  animam
boni illius, quod si dimiserit, cadet.

LIX.  Timeat  eum  omne  semen  Israel. Et  vide
causam  quam  coniungit :  Quoniam  non  sprevit,
inquit,  neque  despexit  precem  pauperis418. Pauperem,

417 Mt 8, 12.
418 Ps 21, 25.
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humilem  dicit :  hinc  est :  Noli  altum  sapere,  sed
time419. Timeat  ergo  eum  omne  semen  Israel,
quoniam non despexit eius precem qui non altum
sapuit,  sed timuit.  Potest et hoc capiti coaptari ;
quia  ipse  Salvator  corporis  propter  nos  pauper
factus  est,  cum  dives  esset,  ut  eius  paupertate
ditaremur420.  Ex forma enim servi pauper factus
est,  ex  qua  et  precem  fudit :  in  ea  quippe
semetipsum humiliavit, factus obediens usque ad
mortem421.  Vide  ergo  quid  dicat :  Quoniam  non
sprevit  neque  despexit  precem  pauperis,  neque  avertit
faciem  suam  a  me422. Ubi  est  illud :  Quare  me
dereliquisti, si nec faciem avertit ab eo ? nisi quia et
derelinquens  non  derelinquit,  quando  in  bonis
temporalibus non exaudit ; et non ad insipientiam
nobis,  sed  ut  sapiamus  quid  auferat,  et  quid
offerat  nobis.  Non, inquit,  sprevit  neque  despexit
precem pauperis, neque avertit faciem suam a me : et cum
clamarem  ad  eum,  exaudivit  me. Fecit  ergo  quod
paulo ante rogatus est, ubi eum deprecans dixit :
Ne discedas a me. Si enim exaudivit, profecto fecit,
non  utique  discessit.  Non  ergo  dereliquit  hoc
modo,  qui  alio  modo  dereliquit,  ut  saperemus
quomodo  magis  non  ab  eo  derelinqui  velle
debemus. [52]

419 Rom 11, 20.
420 1 Cor 8, 9.
421 Phil 2, 8.
422 Ps 21, 25.
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LX. Apud te laus mea423. Quid ergo nocent qui
tamquam  victo  insultant,  quod  me  in
temporalibus  dereliqueris ?  In  Ecclesia  magna
confitebor tibi : non quanta ista Synagoga est, quae
irridet  mortem derelicti,  sed  in  Ecclesia  magna
diffusa  per  omnes  gentes,  quae  credit  in
resurrectionem non derelicti.  Haec est unica illa
quam petit  de manu canis erui, de qua etiam paulo
ante  dixit :  In  medio  Ecclesiae  cantabo  te. Et  nunc
quod  ait,  confitebor  tibi, in  eis  utique  qui
confitebuntur,  in  quibus  et  loquitur.  Confessio
autem non tantum peccatorum est, sed et laudis
Dei ;  sicut  ipse  in  Evangelio :  Confitebor  tibi,
inquit :  Pater,  Domine  coeli  et  terrae,  quia abscondisti
haec  a  sapientibus  et  prudentibus,  et  revelasti  ea
parvulis424. Ideo sequitur et dicit :  Vota mea reddam
coram timentibus eum. Edent pauperes, et saturabuntur ;
et laudabunt Dominum qui requirunt cum425. Ipsi sunt
parvuli  de  quibus  dixit,  et  revelasti  ea  parvulis ;
timentes eum, et pauperes, id est humiles, qui non
alta sapiunt, sed timent timore illo casto, non quo
poena formidatur, sed quo gratia conservatur.

LXI. Vota vero sua sacrificium vult intellegi
corporis  sui,  quod  est  fidelium  Sacramentum.
Ideo  cum  dixisset :  Vola  mea  reddam  coram
timentibus cum ; continuo subiunxit : Edent pauperes,
et saturabuntur. Ipsi enim saturabuntur pane qui de

423 Ps 21, 26.
424 Mt 11, 25.
425 Ps 21, 26-27.
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coelo descendit, qui ei cohaerentes, et eius pacem
dilectionemque  servantes  imitantur  eius
humilitatem :  ideo  pauperes. In hac paupertate et
saturitate  praecipue  Apostoli  claruerunt.  Et
laudabunt  Dominum, inquit,  qui  requirunt  eum :
intellegentes  non  meritorum  suorum,  sed  illius
esse  gratiae  quod saturati  sunt.  Requirunt  enim
eum, quia non sunt ex eis [53] qui sua quaerunt, non
quae Iesu Christi426.  Denique et si caro eorum qui
eum  laudant,  patitur  temporalem  tribulationem
vel  mortem,  vivent  corda  eorum  in  saeculum  saeculi.
Haec  vita  cordis  non  est  in  sensibus  corporis ;
secreta est in luce quae intus est, non in tenebris
quae foris  sunt ;  in fine praecepti,  non in initio
peccati. Finis autem praecepti caritas est de corde
puro,  et  conscientia  bona,  et  fide  non  ficta427 :
caritas  quae non aemulatur,  non inflatur428,  quia
non  altum  sapit,  sed  timet ;  et  ideo  cohaeret
timore  casto,  permanente  in  saeculum  saeculi.
Initium  autem  omnis  peccati  superbia429,  qua
diabolus  irrevocabiliter  in  exteriora  progressus
est,  hominemque invidendo,  et  ei  simile  aliquid
suadendo deiecit. Cui homini in quadam scriptura
dicitur :  Quid superbit terra et cinis ? Quoniam in vita
sua  proiecit  intima  sua430.  In  vita  sua, dictum  est,

426 Phil 2, 21.
427 1 Tim 1, 5.
428 1 Cor 13, 4.
429 Eccli 10, 15.
430 Eccli 10, 9.
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tamquam  in  propria  sua,  et  quasi  privata,  qua
delectatur omnis superbia.

LXII. Unde caritas in commune magis quam
in privatum consulens, dicitur non quaerere quae
sua sunt431. Hac vivunt corda in saeculum saeculi,
tamquam saturata pane coelesti : de qua saturator
ipse  dicit :  Nisi  manducaveritis  carnem  meam,  et
sanguinem meum biberitis, non habebitis vitam in vobis432.
Merito ergo istorum qui saturantur, vivent corda
in saeculum saeculi.  Vita  enim Christus est,  qui
habitat  in  cordibus  eorum,  interim  per  fidem,
post  etiam  per  speciem.  Vident  enim  nunc  in
aenigmate  per  speculum,  tunc  autem  facie  ad
faciem433.  Unde  ipsa  caritas  nunc  in  bonis
operibus  dilectionis  exercetur,  qua  se  ad
subveniendum quaquaversum potest, porrigit ; et
haec  latitudo  est :  nunc  longanimitate  adversa
tolerat,  et  in  eo  quod  veraciter  tenuit,  [54]
perseverat ;  et  haec  est  longitudo :  hoc  autem
totum  propter  adipiscendam  vitam  facit
aeternam, quae illi promittitur in excelso ; et haec
altitudo est.  Existit  vero  ex occulto ista  caritas,
ubi  fundati  et  radicati  quodam modo sumus434 ;
ubi causae voluntatis Dei non investigantur, cuius
gratia sumus salvi facti, non ex operibus iustitiae
quae  fecimus  nos,  sed  secundum  eius

431 1 Cor 13, 5.
432 Io 6, 54.
433 1 Cor 13, 12.
434 Eph 3, 17.
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misericordiam435.  Voluntarie  quippe  genuit  nos
verbo veritatis436 : et haec voluntas eius in abdito
est.  Cuius  secreti  profunditatem quodam modo
expavescens  Apostolus  clamat :  O  altitudo
divitiarum sapientiae et scientiae Dei ! quam inscrutabilia
sunt iudicia eius,  et investigabiles  viae eius !  Quis enim
cognovit  sensum Domini ?437 et  hoc est  profundum.
Altitudo quippe commune nomen est excelso et
profundo : sed cum in excelso dicitur, sublimitatis
eminentia  commendatur ;  cum  autem  in
profundo,  difficultas  investigationis  et
cognitionis.  Unde  et  illud  Deo  dicitur :  Quam
magnificata  sunt  opera  tua,  Domine !  nimis  profundae
factae sunt cogitationes tuae438.  Et iterum :  Iudicia tua
velut abyssus multa439. Hinc igitur est illud Apostoli,
quod requirendum inter  caetera  posuisti :  Huius
rei  gratia, inquit,  flecto genua mea ad Patrem Domini
nostri Iesu Christi, ex quo omnis paternitas in caelis et in
terra nominatur ;  ut det vobis  secundum divitias gloriae
suae  virtute  corroborari  per  Spiritum  eius,  in  interiori
homine habitare Christum per fidem in cordibus vestris, ut
in caritate radicati et fundati praevaleatis comprehendere
cum  omnibus  sanctis,  quae  sit  longitudo  et  latitudo,
altitudo  et  profundum ;  scire  etiam  supereminentem

435 Tit 3, 5.
436 Iac 1, 18.
437 Rom 11, 33-34.
438 Ps 91, 6.
439 Ps 35, 7.
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scientiam  caritatis  Christi,  ut  impleamini  in  omnem
plenitudinem Dei440. [55]

LXIII.  Attende  omnia  diligenter.  Huius  rei,
inquit, gratia flecto genua mea ad Patrem Domini nostri
Iesu Christi, ex quo omnis paternitas in coelis et in terra
nominatur. Quaeris  cuius  rei  gratia :  hoc  supra
dixerat :  Propter  quod  peto  non  infirmari  in
tribulationibus meis pro vobis Hoc ergo eis optat, ut
non infirmentur in tribulationibus Apostoli, quas
pro illis sustinebat, et propter hoc genua flectebat
ad Patrem.  Proinde  non infirmari  unde illis  sit,
sequitur et dicit : Ut det vobis secundum divitias gloriae
suae  virtute  corroborari  ver  spiritum  eius. Hae  sunt
divitiae  de  quibus  dicit :  O  altitudo  divitiarum !441

Abditas  enim  habent  causas,  ubi  nullis  meritis
praecedentibus,  quid  habemus,  quod  non
accepimus ?  Deinde  sequitur,  et  quid  optet,
adiungit :  In  interiori, inquit,  homine  habitare
Christum per  fidem in cordibus  vestris. Haec est  vita
cordium,  qua  vivimus  in  saeculum  saeculi,  ab
initio fidei usque ad finem speciei.  Ut in caritate,
inquit, radicati et fundati praevaleatis comprehendere cum
omnibus  sanctis. Ista  est  communio  cuiusdam
divinae  coelestisque reipublicae ;  hinc  saturantur
pauperes,  non  sua  quaerentes,  sed  quae  Iesu
Christi ;  id est,  non commoda privata sectantes,
sed  in  commune,  ubi  salus  omnium  est,
consulentes :  nam  de  ipso  pane  quo  tales

440 Eph 3, 14-19.
441 Rom 11, 33.
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saturantur,  quodam  loco  Apostolus  dicit.  Unus
panis,  unum  corpus,  multi  sumus442.  Quid  ergo
comprehendere ?  Quae  sit, inquit,  latitudo, sicut
iam dixi, in bonis operibus, quibus benevolentia
porrigitur  usque  ad  diligendos  inimicos ;  et
longitudo, ut  longanimiter,  pro  hac  latitudine,
molestiae  tolerentur ;  et  altitudo, ut  pro  his
aeternum  quod  in  supernis  est  praemium,  non
vanum aliquid  temporale  speretur ;  et  profundum,
unde [56] gratuita gratia Dei secundum secretum
et  abditum  voluntatis  eius  existit.  Ibi  enim
radicati,  ibi  sumus  fundati :  radicati,  propter
agriculturam ;  fundati,  propter  aedificationem :
quae quoniam non est ab homine, dicit alio loco
idem apostolus :  Dei agricultura estis, Dei aedificatio
estis443.  Hoc  totum  agitur  cum  in  hac  nostra
peregrinatione fides per dilectionem operatur. In
futuro autem saeculo perfecta et plena caritas sine
ulla malorum tolerantia, non fide credit quod non
videt,  nec spe desiderat quod non tenet ;  sed in
aeternum  veritatis  incommutabilem  speciem
contemptabitur, cuius sine fine quietum opus erit,
laudare quod amat, et amare quod laudat. De hac
consequenter  dicit :  Scire  etiam  supereminentem
scientiam  caritatis  Christi,  ut  impleamini  in  omnem
plenitudinem Dei444.

442 1 Cor 10, 17.
443 1 Cor 3, 9.
444 Eph 3, 19.
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LXIV.  In  hoc  mysterio  figura  crucis
ostenditur.  Qui  enim  quia  voluit  mortuus  est,
quomodo voluit mortuus est. Non frustra igitur
tale  genus  mortis  elegit,  nisi  ut  in  eo  quoque
latitudinis huius, et longitudinis,  et altitudinis,  et
profunditatis magister existeret. Nam latitudo est
in eo ligno quod transversum desuper figitur : hoc
ad  bona  opera  pertinet,  quia  ibi  extenduntur
manus. Longitudo in eo quod ab ipso ligno usque
ad  terram  conspicuum  est :  ibi  enim
quodammodo  statur,  id  est,  persistitur  et
perseveratur ;  quod  longanimitati  tribuitur.
Altitudo est in ea ligni  parte, quae ab illo  quod
transversum  figitur,  sursum  versus  relinquitur,
hoc est ad caput crucifixi ; quia bene sperantium
superna exspectatio est.  Iam vero illud ex ligno
quod non apparet,  quod fixum occultatur, unde
totum  illud  exsurgit,  profunditatem  significat
gratuitae  gratiae :  in  quo multorum ingenia  [57]
conteruntur  id  investigare  conantia,  ut  ad
extremum  eis  dicatur :  O  homo  tu  quis  es  qui
respondeas Deo ?445

LXV.  Vivent  ergo  corda  saturatorum
pauperum in saeculum saeculi ; hoc est humilium
caritate  flagrantium,  non  sua  quaerentium,  sed
sanctorum societate gaudentium. Hoc primitus in
Apostolis factum est. Sed laudando Deum, id est
praedicando  gratiam Dei  (quoniam dictum est :

445 Rom 9, 20.
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Laudabunt  Dominum  qui  requirunt  eum446),  quid
populorum acquisierint, in eo quod sequitur, vide.

LXVI.  Commemorabuntur, inquit,  et convertentur
ad  Dominum  universi  fines  terrae ;  et  adorabunt  in
conspectu  eius  universae  patriae  gentium :  quoniam
Domini  est regnum, et ipse  dominabitur gentium447. Ille
irrisus,  ille  crucifixus,  ille  derelictus hoc regnum
acquirit :  et  tradet in fine Deo et Patri ;  non ut
ipse  amittat,  sed  quod  in  fide  seminavit,  cum
venit  minor  Patre,  hoc  perducat  ad  speciem in
qua aequalis non recessit a Patre. Manducaverunt et
adoraverunt  omnes  divites  terrae448 : divites  terrae,
superbos  intellegere  debemus,  si  recte  superius
pauperes,  humiles  intellegebamus,  de  quibus  in
Evangelio  dicit :  Beati  pauperes  spiritu,  quoniam
ipsorum est regnum coelorum449 : ipsi enim sunt mites,
lugentes,  esurientes  et  sitientes  iustitiam,
misericordes,  mundicordes,  pacifici,  et  qui
persecutionem patiuntur propter iustitiam, quibus
praedicationibus  singillatim  beatitudinem
adiunxit450.  Contra  ergo  divites  terrae  hoc  loco
superbi intellegendi sunt. Neque enim frustra ita
distincti  sunt, ut de pauperibus supra diceretur :
Edent  pauperes,  et  saturabuntur ; hic  vero :
Manducaverunt  et  adoraverunt  omnes  divites  terrae. Et

446 Ps 21, 27.
447 Ps 21, 28-29.
448 Ps 21, 30.
449 Mt 5, 3.
450 Cf. Mt 5, 3-12.
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ipsi  quippe  adducti  sunt  ad  mensam Christi,  et
accipiunt  de  corpore  et  sanguine  eius ;  sed
adorant  tantum,  non  etiam  [58]  saturantur,
quoniam  non  imitantur.  Manducantes  enim
pauperem,  dedignantur  esse  pauperes :  quia
Christus  pro  nobis  passus  est,  relinquens  nobis
exemplum  ut  sequamur  vestigia  eius451.
Verumtamen quod humiliavit semetipsum, factus
obediens usque ad mortem, mortem autem crucis,
aspernantur  divites,  et  similia  perpeti  respuunt,
tumore, non magnitudine ;  infirmitate ergo, non
sanitate. Sed quia Deus excitavit eum a mortuis,
et donavit ei nomen quod est super omne nomen,
ut  in  nomine  Iesu  flectatur  omne  genu,
coelestium,  terrestrium,  et  infernorum452 ;  fama
celsitudinis eius et gloria nominis eius in Ecclesia
usquequaque diffusa permoti,  et  ipsi  veniunt  ad
mensam,  manducant  et  adorant ;  non  tamen
saturantur, quia non esuriunt et sitiunt iustitiam :
tales  enim  saturabuntur.  Quamquam  perfecta
saturitas  in  illa  vita  aeterna  erit,  cum  ex  ista
peregrinatione venerimus ex fide ad speciem, ab
speculo ad faciem, ab aenigmate ad perspicuam
veritatem ;  non  tamen  inconvenienter  saturatus
dicitur  paupertate  Christi,  qui  pro  iustitia  eius,
hoc  est  pro  participatione  Verbi  aeterni,  quam
inchoavit  interim  fide,  omnia  temporalia  non

451 1 Pt 2, 21.
452 Phil 2, 9.
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solum temperanter contemnit bona, verum etiam
patienter sustinet mala.

LXVII. Tales fuerunt piscatores et publicani ;
quia  abiecta  huius  mundi  elegit,  ut  confunderet
fortia453 :  de  his  dictum  est :  Edent  pauperes,  et
saturabuntur. Sed quia istam saturitatem non apud
seipsos tenuerunt (quodammodo enim ructantes
Dominum  laudaverunt ;  id  est,  praedicaverunt
quaerentes eum, hoc est non sua quaerentes, sed
in  eum caritate  flagrantes),  eorum praedicatione
commotus  est  mundus,  ut  commemorentur  et
convertantur ad Dominum universi  fines terrae,
et [59] adorent in conspectu eius universae patriae
gentium ;  quoniam  Domini  est  regnum,  et  ipse
dominabitur  gentium. Hac  Ecclesiae  dilatatione
etiam superbi, id est divites terrae adducti sunt ut
manducarent ;  et  quamvis  non  saturati,  tamen
adorant. Hunc quippe ordinem prophetia Psalmi
hoc loco tenuit, quem videmus impleri. Adiungit
autem : In conspectu eius procident omnes qui descendunt
in terram454 : id est, omnes bona amando terrena,
non in coelum ascendunt. Non enim faciunt quod
ait  Apostolus :  Si  resurrexistis  cum  Christo,  quae
sursum sunt  quaerite,  ubi  Christus  est  in  dextera  Dei
sedens ;  quae  sursum  sunt  sapite,  non  quae  super
terram455 :  sed  potius  quanto  sibi  bonis  terrenis
feliciores  videntur,  tanto  magis  in  terram

453 1 Cor 1, 27.
454 Ps 21, 30.
455 Col 3, 1.
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descendunt,  hoc est,  in terrena deprimuntur. Et
ideo in conspectu eius procident, id est, ubi ipse
videt,  non ubi  homines  vident  qui  eos excelsos
sublimesque arbitrantur.

LXVIII.  Et anima, inquit,  mea ipsi vivet456 : ipsi
utique, non sibi,  sicut superborum privato bono
suo  laetantium,  et  a  communi  omnium  bono
quod Deus  est,  inani  elatione  resilientium.  Hoc
utique  devitemus,  et  communi  potius  vero
omnium  bono  perfrui,  quam  privato  nostro
gaudere  quaeramus ;  ut  qui  vivunt,  iam  non  sibi
vivant, sicut ait Apostolus, sed ei qui pro ipsis mortuus
est et resurrexit457. Pro hoc enim mediator effectus
est, ut nos reconciliet Deo per humilitatem, a quo
per  impiam  superbiam  longe  recesseramus.
Neque  enim  tantum  illud  scriptum  est,  quod
supra  posui :  Initium  omnis  peccati  superbia458 ; sed
etiam  hoc  ibi  legitur :  Initium  superbiae  hominis,
apostatare a Deo459. Non ergo sibi vivat quisque, sed
Christo ;  faciens  non  [60]  suam,  sed  ipsius
voluntatem,  et  manens in  eius caritate ;  sicut  et
ipse  fecit  voluntatem  Patris,  et  manet  in  eius
caritate. Haec quippe nos admonens, et exemplo
suo exhortans, in Evangelio suo locutus est460. Si
autem ipse cum in forma Dei aequalis esset Patri,

456 Ps 21, 31.
457 2 Cor 5, 15.
458 Eccli 10, 15.
459 Eccli 10, 14.
460 Io 15, 10.
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tamen  per  formam  servi,  quam  propter  nos
accepit,  non  suam  voluntatem,  sed  Patris  se
facere commendavit ; quanto magis nos, propria
privataque  nostra  voluntate  contempta  qua
tenebrati  sumus,  ad  illud  commune  lumen,  ut
illuminemur  et  vultus  nostri  non  erubescant,
debemus  accedere,  quod  illuminat  omnem
hominem  venientem  in  hunc  mundum461,  ut
anima  nostra  ipsi  vivat !  Hoc  enim  de  nobis
consequenter adiungit, cum dicit :  Et semen meum
serviet  illi : quoniam qui  seminat  bonum semen,
filius est hominis ; bonum autem semen, hi sunt
filii regni.

LXIX. Haec porro omnia quae in psalmo isto
dicta sunt, quia non ad praesens tempus, sed ad
futurorum  prophetiam  pertinebant,  sicut  etiam
ipsis rebus apparet ; sic eum concludere voluit, ut
ostenderet  se  non  praesentia  demonstrare,  vel
narrare  praeterita,  sed  futura  prophetare :
Annuntiabitur, inquit :  Domino  generatio  ventura,  et
annuntiabunt  coeli  iustitiam  eius  populo  qui  nascetur,
quem  fecit  Dominus462. Non  ait :  Annuntiabitur
Dominus  generationi  venturae ;  sed :
Annuntiabitur  Domino  generatio  ventura : quod  non
sic  accipiendum  est,  tamquam  nescienti  aliquid
annuntietur ut sciat ; sed sicut annuntiant Angeli,
non solum nobis beneficia Dei,  verum etiam illi
preces  nostras.  Nam  scriptum  est,  ubi  angelus

461 Io 1, 9.
462 Ps 21, 32.
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hominibus  dicit :  Ego  obtuli  memoriam  orationis
vestrae463 : non ut tunc Deus noverit quid velimus,
vel  quo  indigeamus ;  Novit  enim  pater  vester, ait
Dominus,  quid vobis necessarium sit priusquam petatis
[61] ab  eo464 :  sed  quia  necesse  habet  rationalis
creatura obtemperans Deo, temporales causas ad
aeternam  veritatem  referre,  sive  petendo  quod
erga se fiat, sive consulendo quid faciat ; qui pius
mentis  affectus  est,  ut  ipsa  construatur,  non ut
Deus  instruatur.  Nam  et  haec  quaedam
contestatio rationalis creaturae est, quod non sibi
ipsa  sit  bonum  quo  beata  fiat,  sed  illud
incommutabile cuius participatione etiam sapiens
efficitur.

LXX.  Sive  ita  dictum  est :  Annuntiabitur
Domino generatio  ventura, ac si diceretur :  Domino
placebunt  qui  annuntiabunt  non  sibi ;  ut  ita  sit
Domino annuntiare, sicut est Domino vivere : sic
dictum est : Qui manducat, Domino manducat ; et qui
non manducat, Domino non manducat. Ad hoc quippe
addidit : Et gratias agit Deo465, ut ostenderetur quid
esset :  Domino  facit,  id  est,  in  eius  laudem facit.
Tunc  enim  recte,  tunc  iuste,  tunc  pie  fit,  cum
opus  bonum  in  eius  laudem  fit  cuius  gratia
donatur  ut  fiat.  Ac  per  hoc  etiamsi  eo  modo
quispiam haec  verba  intellegere  velit,  ut  eorum
iste ordo sit : Annuntiabitur Domino generatio ventura,

463 Tob 12, 12.
464 Mt 6, 8.
465 Rom 14, 6.
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id  est,  ea generatio  annuntiabitur  quae Domino
ventura  est,  ea  generatio  annuntiabitur  quae
Domino  ventura  est,  generatio  scilicet  piorum
atque sanctorum, quia impiorum et sceleratorum
generatio non Domino, sed sibi ventura est : ab
eadem  significatione  non  receditur,  qua
intellegatur animae participatio in idipsum ; id est,
rationalem creaturam, cum sit mutabilis, non fieri
beatam  nisi  a  proprio  suo  mutabili  ad
incommutabile bonum, idemque commune quod
Deus est, a quo superba impietate abstitit, humili
pietate  conversa  subsistat.  In  quo  affectu
proficiens, quidquid boni facit, Domino facit, hoc
est  in  eius  laudem,  cuius  gratiam  percepit  ut
faciat ; unde [62] est actio gratiarum, quae intimo
fidelium mysterio celebratur.

LXXI.  Illud  autem  quod  sequitur :  Et
annuntiabunt  iustitiam eius  populo  qui  nascetur,  quem
fecit  Dominus, superioris  sensus  confirmatio  est.
Nam quod ibi dictum est :  Annuntiabitur Domino
generatio  ventura : hoc est dictum hic,  annuntiabunt
iustitiam eius. Ipsa quippe generatio quae ventura
prophetata  est  piorum atque sanctorum,  iustitia
Dei est, non ipsorum : ne sint ex illis qui ignorantes
Dei iustitiam, et suam volentes constituere, iustitiae Dei
non  sunt  subiecti466.  Illa  namque  iustitia  Dei
commendatur  in  eo  quod  dicitur,  ignorantes  Dei
iustitiam, qua  nos  ex eius  gratia  iusti  sumus :  ut
ipsa  iustitia  eius  nos  simus,  cum iuste  vivimus,
466 Rom 10, 3.
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credentes in eum qui iustificat impium467 ; non illa
qua ipse iustus est aeterna sua et incommutabili
iustitia. Haec itaque iustitia, qua nos Dei munere
iusti  sumus,  significatur  in  psalmo  illo,  ubi
scriptum est : Iustitia tua sicut montes Dei468. Montes
quippe  Dei,  sancti  eius  sunt ;  de  quibus  alibi
dicitur :  Suscipiant  montes  pacem  populo  tuo469.  Et
multa  de  his  montibus  scripta  sunt  figurata
locutione, quae commemorare nunc longum est.
Sed  quia  hoc  ipsum  quod  Deus  iustificat
homines,  nimis  occulto  iudicio  facit  (quoniam
gratuita  gratia  facit ;  si  autem  gratia,  non  ex
operibus, alioquin gratia iam non est gratia470 ; ex
hoc  quippe  incipiunt  opera  bona,  ex  quo
iustificamur ;  non  quia  praecesserunt,
iustificamur :  et  hoc  est  profundum,  de  quo
superius iam multa diximus), continuo in eodem
psalmo cum dixisset :  Iustitia tua velut montes  Dei,
subiunxit :  Iudicia  tua  velut  abyssus  multa471. Inde
venit  ad  salutem  [63]  hominibus  iumentisque
communem, quia et ipsa ex misericordia Dei est,
et  dicit :  Homines  et  iumenta  salvos  facies,  Domine ;
sicut multiplicata est misericordia tua, Deus472 : ut hinc
intellegamus etiam illam salutem sempiternam et

467 Rom 4, 5.
468 Ps 35, 7.
469 Ps 71, 3.
470 Rom 11, 6.
471 Ps 35, 7.
472 Ps 35, 7-8.
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immortalem de qua dicit Apostolus : Spe enim salvi
facti  sumus473,  similiter  ut  istam  quae  hominibus
iumentisque  communis  est,  gratis  nos  accipere,
non  ex  operibus,  ne  forte  quis  extollatur ;  quia
opera  bona  ex  ipsius  iustificatione  operamur.
Ipsius enim sumus figmentum, creati in Christo Iesu in
operibus  bonis,  quae  praeparavit  Deus  ut  in  illis
ambulemus474. Et illa salus ergo gratuita est, de qua
in  alio  psalmo dicitur :  Domini  est  salus,  et  super
populum tuum benedictio tua475.

LXXII.  Sicut  ergo  quod legitur :  Domini  est
salus, non ea salus intellegitur qua Dominus salvus
est ; sed qua hi salvi sunt, quos ipse salvos facit :
sic cum legitur Dei iustitia, in eo quod scriptum
est :  Ignorantes  Dei  iustitiam,  et  suam  volentes
constituere476 ; non  est  illa  intellegenda  qua  Deus
iustus est, sed qua iusti sunt homines quos gratia
sua  iustificat.  Inde  enim  salvi,  unde  iusti ;
quoniam quod ait :  Non est opus sanis medicus,  sed
male  habentibus, exposuit  in  consequentibus,
dicens.  Non veni  vocare  iustos,  sed peccatores477.  Non
igitur secundum opera iustitiae quae nos fecimus,
sed  secundum  suam  misericordiam  salvos  nos
fecit per lavacrum regenerationis478. In qua  gratia

473 Rom 8, 24.
474 Eph 2, 10.
475 Ps 3, 9.
476 Rom 10, 3.
477 Mt 9, 12-13.
478 Tit 3, 5.
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spe  salvi  facti  sumus479.  Unde  in  illo  psalmo
subiungitur : Filii autem hominum sub tegmine alarum
tuarum sperabunt. Inebriabuntur ab ubertate domus tuae,
et torrente voluptatis tuae potabis eos ; quoniam apud te
est  fons  vitae, [64] et  in  lumine  tuo  videbimus  lumen.
Praetende misericordiam tuam scientibus  te,  et iustitiam
tuam iis  qui  recto  sunt  corde480. Huic  igitur  iustitiae
Dei contraria  superbia  est,  qua fiditur tamquam
de operibus propriis ; ideoque ibi sequitur :  Non
veniat mihi pes superbiae481.

LXXIII.  Haec  iustitia  qua  eius  fideles  iusti
sunt,  interim  viventes  ex  fide,  donec  perfecta
iustitia  perducantur  ad  speciem,  sicut  salute
perfecta etiam ad ipsius corporis immortalitatem,
gratia est Novi Testamenti.  Unde alio loco dicit
Apostolus :  Pro Christo  legatione  fungimur,  tamquam
Deo  exhortante  per  nos ;  obsecramus  pro  Christo
reconciliari Deo482 : ac inde subiungit :  Eum qui non
noverat  peccatum,  pro  nobis  peccatum  fecit, id  est,
sacrificium  pro  peccatis ;  nam  et  ipsa  in  Lege
peccata  appellabantur,  quae  pro  peccatis
offerebantur. Ut nos simus iustitia Dei in ipso : id est,
in eius corpore quod est Ecclesia, cui caput est,
nos  simus  iustitia  Dei ;  quam ignorantes  illi,  et
suam volentes constituere, id est tamquam de suis

479 Rom 8, 24.
480 Ps 35, 8-11.
481 Ps 35, 12.
482 2 Cor 5, 20-21.
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operibus  gloriantes,  iustitiae  Dei  non  sunt
subiecti483.  Inde et  in  hoc psalmo cum dixisset :
Annuntiabunt  iustitiam  eius, sequitur  et  adiungit :
Populo  qui  nascetur,  quem fecit  Dominus484. Quis  est
enim  populus  quem  non  fecit  Dominus,
secundum  id  quod  homines  sunt,  qui  etiam
pecora  creavit,  a  quo est  omnis  vita,  omnisque
facta et creata natura ? Sed ita intellegendum est,
quem fecit  Dominus, ut non solum, quod homines
sunt,  verum etiam quod iusti  sunt,  ab illo  facti
intellegantur ;  secundum  illud  quod  iam  non
semel commemoravi ab Apostolo dictum :  Ipsius
enim  figmentum  sumus,  creati  in  Christo  Iesu  in [65]
operibus  bonis,  quae  praeparavit  Deus  ut  in  illis
ambulemus485.

LXXIV. Animae igitur  rationalis  mutabilitas
admonetur,  quo  noverit,  nisi  participatione
incommutabilis  boni,  iustam, salvam, sapientem,
beatam se esse non posse, nec sibi eam bonum
esse posse propria voluntate, sed malum. Propria
quippe voluntate avertitur a bono incommutabili,
eaque aversione vitiatur : nec sanari per seipsam
potest,  sed  gratuita  misericordia  sui  Creatoris,
quae  in  hac  vita  eam  ex  fide  viventem  in  spe
constituit salutis aeternae. Unde non altum sapiat,
sed  timeat ;  eoque  timore  casto  inhaereat  Deo,
qui  eam  a  propria  immunditia  qua  inordinate

483 Rom 10, 3.
484 Ps 21, 32.
485 Eph 2, 10.
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bona inferiora dilexit, velut a quadam fornicatione
spiritali  mundavit :  nec  humanis  laudibus
extollatur,  ne  sit  in  virginibus  stultis486,  aliena
laude laetantibus (hoc enim de quaestionibus tuis
restat  extremum),  et  propter  ipsam  inanem
laudem, non propter conscientiam suam, ubi illis
testis  est  Deus,  bona  operantibus ;  sed  sit  in
virginibus  sapientibus,  ubi  dicat  quod  ait
Apostolus :  Nam gloria  nostra  haec  est,  testimonium
conscientiae  nostrae487.  Hoc  enim  est  oleum  ferre
secum,  non  a  vendentibus  emere,  hoc  est  ab
adulantibus.  Adulatores  namque  laudem  suam
tamquam oleum venditant  stultis.  De  hoc  oleo
dicitur  in  Psalmo :  Emendabit  me  iustus  in
misericordia,  et  arguet  me ;  oleum autem peccatoris  non
impinguabit  caput  meum488.  Elegit  a  iusto
misericorditer  reprehendi,  et  quodammodo
colaphizari,  quam,  ut  ei  caput  in  superbiam
crescatxi peccatoris adulatione laudari.

LXXV.  Irridentium  quippe  responsio  mihi
videtur,  cum eis a sapientibus virginibus dicitur.
Ite  potius  ad [66] vendentes,  et  emite  vobis : sicut  in
quodam  libro  Sapientiae  scriptum  est,  ubi
contemptoribus  dicit.  Et  ego  perditioni  vestrae
superridebo489.  Illa  autem  responsione  qua
petentibus oleum dictum est :  Ne forte non sufficiat

486 Mt 25, 3.
487 2 Cor 1, 12.
488 Ps 140, 5.
489 Prov 1, 26.
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nobis  et  vobis, non  desperanter,  sed  humiliter
dictum  est.  Quis  enim  sic  praesumat  de
conscientia  sua, ut certus sit  eam sibi  in iudicio
Dei  posse  sufficere,  nisi  misericordes
misericorditer  iudicet ?  Iudicium  enim  sine
misericordia  illi  qui  non  fecit  misericordiam490.
Ipsae  autem  sunt  lampades  accensae,  opera
scilicet  bona,  de quibus Dominus dicit :  Luceant
bona opera vestra coram hominibus,  et glorificent Patrem
vestrum  qui  in  coelis  est491.  Hucusque  pertendit
intentio virginum sapientium, ut ideo velint videri
ab  hominibus  opera  sua  bona,  non  quo ab  eis
laudentur ipsae,  sed ut  glorificetur  Deus,  a quo
illis est quod bene operantur : ac per hoc interiori
bono  gaudent,  quod  est  coram  Deo,  ubi
eleemosyna  in  occulto,  ut  pater,  qui  videt  in
occulto, reddat492. Et ideo non deficiunt lampades,
quia  interiori  oleo  vegetantur,  id  est  intentione
bonae  conscientiae,  qua  coram Deo  fit  in  eius
gloriam  quidquid  coram  hominibus  in  bonis
operibus lucet. At vero stultarum virginum, hoc
oleum  non  secum  portantium  deficiunt
lampades ; id est,  non perseveranter bona opera
lucent, cum laus humana fuerit subtracta, propter
quam illa faciebant, hucusque intentionem suam
perducentes ut viderentur ab hominibus, non ut
glorificaretur Pater qui in coelis est. Quae intentio

490 Iac 2, 13.
491 Mt 5, 16.
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perennis  est  gloriae,  qua  novit  anima  Deo  se
debere  quod  iustificata  est  ad  facienda  bona
opera,  et  ideo  in  illo,  non  in  se,  laudari  amat.
Unde  alibi  homo  Dei  [67]  cantat :  In  Domino
laudabitur anima mea493, ut qui gloriatur, in Domino
glorietur494.

LXXVI.  Sed  quid  est  quod  in  eadem
Evangelii  lectione  scriptum  est,  omnes  sponso
tardante  dormisse495 ?  Somnum  istum  si
intellexerimus,  quod  velut  tardante  iudicio,  ad
quod faciendum venturus est Christus, abundante
iniquitate  caritas  refrigescit496,  quomodo  ibi
ponemus  virgines  sapientes,  cum  potius  in  illis
sint de quibus dicitur : Qui autem perseveraverit usque
in  finem,  hic  salvus  erit497 ?  Dictum  est  ergo :
Dormierunt  omnes ; quia  non  tantum  stulti,  qui
propter humanam laudem bona operantur coram
hominibus,  verum  etiam  sapientes,  qui  hoc
propterea  faciunt  ut  laudetur  Deus,  experiuntur
istam  mortem :  ex  utroque  enim  genere
moriuntur.  Et  ista  mors  saepe  in  Scripturis
dormitio dicitur, propter futuram resurrectionem
velut  evigilationem.  Hinc  Apostolus  dicit :  De
dormientibus autem nolo vos ignorare, fratres498 ; et alio

493 Ps 32, 2.
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loco :  Ex quibus plures manent usque adhuc ; quidam
autem  dormierunt499 :  et  alia  innumerabilia  in  hoc
testimonia  aperte  per  Scripturas  utriusque
Testamenti  reperiuntur.  Unde  et  ille  ait,
Consanguineus  lethi  sopor500.  Et  si  advertas,  multa
invenies  etiam  in  saecularibus  litteris,  ubi  mors
somno  comparatur.  Significavit  ergo  Dominus
futurum esse  tempus,  quo inter  tribulationes  et
tentationes  saeculi  huius,  iam  iamque  eius
exspectaretur  et  speraretur  adventus,  tamquam
propinquus  atque  imminens,  ad  quem  se
praeparent qui in eius esse familia videntur. Hoc
est  enim  quod  ait,  exisse  obviam  sponso  et
sponsae501.  Sponso  quidem,  Filio  Dei :  sponsae
autem, sive quia in eo corpore [68] venturus est
quod sumpsit ex Virgine ; sive quia ipsa Ecclesia
tunc  clarior  apparebit,  ut  ad  universi  corporis
congregationem  membra  concurrant,  quibus
concurrentibus, eius magnitudo monstrabitur.

LXXVII.  Virgines  propter  continentiam
nuncupavit.  Decem  vero,  id  est  quinque  et
quinque,  propter  numerum  quo  censentur
corporis  sensus,  in  quibus  habitat  continentia,
cum a voluptatibus turpibus et illicitis abstinetur.
Lampades,  sicut  dictum  est,  bona  sunt  opera,
maximeque ad misericordiam pertinentia ; et ipsa
quae  etiam  coram  hominibus  lucet  laudabilis

499 1 Cor 15, 6.
500 VIRG., Aen. 6, 278.
501 Mt 25, 1.
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conversatio :  sed  magni  interest,  qua  mentis
intentione fiat ;  ideo dicit  alias  sapientes,  stultas
alias.  Sed  hinc  eas  discernit,  quod  stultae  non
sumpserunt  oleum  secum,  sapientes  autem
acceperunt  oleum  in  vasis  suis,  hoc  est  in
cordibus  suis,  ubi  fit  ipsa  participatio  intimi  ac
superni  boni.  Unde  in  psalmo  quodam,  cum
dictum esset : Sacrificate sacrificium iustitiae, et sperate
in Domino ; Multi, inquit,  dicunt : Quis ostendit nobis
bona ?502 Deinde ut manifestaret cuius boni amore
debeamus  operari  iustitiam,  hoc  est,  sacrificare
sacrificium iustitiae :  Signatum est, inquit,  in  nobis
lumen  vultus  tui,  Domine :  dedisti  laetitiam  in  corde
meo503.  Cuius  boni  aliquantum  participati,  et
plenius perfectiusque participandi intentione, qui
bene operatur, et laudabiliter etiam in conspectu
hominum conversatur,  habet oleum secum, quo
bona  opera  eius  etiam  in  conspectu  hominum
lucentia non exstinguuntur ; quia non in eo caritas
refrigescit  abundante  iniquitate,  sed  perseverat
usque in finem. Hoc oleum stultae virgines non
habent  secum,  quoniam  sibi  tribuendo  si  quid
boni operis faciunt, necesse est inflentur superbia,
et  propter  hoc  vitium  sic  laude  delectentur
humana, ut [69] eius gaudio, si quid boni agunt,
fervere et lucere videantur.

LXXVIII.  Tardante  autem  sponso,  dormierunt
omnes. Non enim tunc veniet  cum speratur,  sed

502 Ps 4, 6.
503 Ps 4, 7.
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media  nocte  cum  valde  obscurum,  id  est,
occultum erit an veniat. Unde dicit, media nocte
clamorem factum :  Ecce sponsus  venit,  exite  obviam
ei504. Nimirum clamor iste ipsa est tuba illa, quam
commemorans Apostolus dicit : Canet enim tuba, et
mortui resurgent incorrupti505. Tubae nomine aliquod
evidentissimum  et  praeclarissimum  signum  vult
intellegi :  quam vocem archangeli  et  tubam Dei
alio loco dicit506.  Quae etiam vox ipsius Domini
Iesu Christi in Evangelio dicitur, quam audient ii
qui in monumentis sunt, et procedent507. Surgunt
ergo omnes virgines illae, et sapientes et stultae, et
aptant lampades suas, id est, rationem praeparant
reddere de operibus suis.

LXXIX. Sed tunc, in illius clamoris evidentia
et  resurrectione  mortuorum,  quia  nulla  erit
dubitatio  iam  instantis  praesentisque  iudicii,
subtrahetur  omne  solatium  laudis  humanae.
Neque enim vacabit de alio disceptare, vel de alio
iudicare,  aut  gratificari  atque  suffragari  alteri,
quando unusquisque proprium onus portabit508, et
de suorum factorum reddenda ratione cogitabit :
ac  per  hoc  feretur  animus  quidem  virginum
stultarum consuetudine propria, sed non inventis
laudibus  humanis  deficiet.  Neque  enim

504 Mt 25, 6.
505 1 Cor 15, 52.
506 1 Thess 4, 16.
507 Io 5, 28.
508 Gal 6, 5 ; cf. Ps 61, 13 ; Mt 16, 27 ; 1 Cor 3, 8.
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germanitus dixerunt :  Apud te laus mea509 ; vel :  In
Domino  laudabitur  anima  mea510 ; aut  in  Domino
gloriatae sunt, cum ignorantes Dei iustitiam, suam
iustitiam  constituerent511.  Ac  per  hoc  petunt  a
sapientibus  oleum,  hoc  est  aliquam
consolationem ; [70] nec inveniunt nec accipiunt,
illis  respondentibus  se  nescire  utrum  vel  sibi
sufficiat  ipsa  conscientia,  qua  exspectant
misericordiam sub illo iudice, qui cum in throno
sederit, quis gloriabitur castum se habere cor, aut
quis  gloriabitur  mundum se esse a  peccato,  nisi
superexsultet  misericordia  iudicio512 ?  quae super
eos  erit,  qui  misericordiae  opera  illa  intentione
fecerunt, ut eorum misereretur, a quo se sciebant
accepisse  quod  habebant513 ;  nec  gloriabantur
quasi  non acceperint,  sed per  seipsos  habuerint
quo  placerent,  sicut  stulti  qui  et  sibi  placent
tamquam  de  bono  a  se  sibi  parato,  et  ab
adulantibus vel errantibus ita laudantur ac si ipsi
sint aliquid. Qui autem putat se esse aliquid, cum nihil
sit, sicut dicit Apostolus, seipsum seducit. Opus autem
suum  probet  unusquisque ;  et  tunc  in  seipso  tantum
gloriam habebit,  et  non  in  altero514 :  hoc est  portare
oleum secum, non ex aliena laude dependere. Sed

509 Ps 21, 26.
510 Ps 33, 3.
511 Rom 10, 3.
512 Iac 2, 13.
513 1 Cor 1, 31.
514 Gal 6, 3.
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quam gloriam in se habebit, nisi eum cui dicitur :
Gloria mea, et exaltans caput meum515 ; ut quod saepe
dicendum  est,  qui  gloriatur,  in  Domino
glorietur516 ?

LXXX. Proinde sapientia quae in sapientibus
virginibus  habitat,  secundum  illud  quod  ante
praedixit,  cum  ait  contemptoribus,  et  sanam
doctrinam  accipere  recusantibus :  Et  ego  vestrae
perditioni  superridebo517 ;  dicit  stultis  virginibus :  Ite
potius ad vendentes, et emite vobis518 : tamquam diceret,
Ubi  sunt  qui  vos  fallebant  mendosissimis
laudibus,  quando et a vobis  fallebamini,  quia  in
vobis non in Domino gloriabamini ? Quod autem
dicit : Et dum eunt emere, venit sponsus ; et quae paratae
erant,  intraverunt  cum  eo, hoc  mihi  videtur  [71]
intellegendum,  quod  vitioso  cordis  affectu
inhiabunt  inani  gloriae,  quam  vanae  mentis
elatione  sectatae  sunt.  Et  ipse  appetitus
significatus est in eo quod dictum est :  Dum eunt
emere,  venit  sponsus ;  et introierunt  cum eo ad nuptias,
quae  paratae  erant : hoc  est,  quae  veram  fidem
veramque pietatem corde gestabant, qua possent
contemperari  numero  societatique  sanctorum,
non  in  seipsis,  sed  in  Domino  gloriantium,  ut
intrarent cum eis in illud gaudium, de quo dicitur :

515 Ps 3, 4.
516 1 Cor 1, 31.
517 Prov 1, 26.
518 Mt 25, 9.
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Intra  in  gaudium  Domini  tui519 ;  ubi  erit  perfecta
participatio  incommutabilis  boni,  cuius  modo
velut  arrha  quaedam  per  fidem  tenetur,  ut
secundum  hanc  gratiam  vivamus,  in  quantum
Deo, non nobis vivimus.

LXXXI.  Proinde  quod  sequitur :  Novissime
veniunt  et reliquae virgines,  dicentes : Domine,  Domine,
aperi nobis520 ; non dictum est eas emisse oleum, et
sic  venisse,  neque  enim  iam  erat  unde ;  sed
misericordiam  sero  quaesisse,  cum  iam  tempus
iudicandi  esset,  et  probos  a  reprobis  separandi.
Recte  autem  illis  respondetur :  Amen  dico  vobis,
Nescio vos521. Ille quippe hoc dicit, quem non latet
aliquid :  sed :  Nescio  vos, nihil  aliud  est  quam,
Nescitis  me,  quando  de  vobis  potius  eligitis
confidere quam de me. Cum enim dicitur quod
nos  cognoscit  Deus,  cognitionem  sui  nobis
praestat, ut per hoc intellegamus ne hoc quidem
nobis  esse tribuendum quod nos scimus Deum,
sed  eam  quoque  scientiam  illius  misericordiae
tribuamus.  Unde  cum  quodam  loco  Apostolus
diceret :  Nunc autem cognoscentes  Deum, correxit  et
ait : Imo cogniti a Deo522 : quid aliud volens intellegi,
nisi quod eos ipse fecerit cognitores suos ? Nemo
autem cognoscit  Deum,  nisi  qui  intellegit  illum
esse summum atque incommutabile bonum, cuius

519 Mt 25, 21-23.
520 Mt 25, 11.
521 Mt 25, 12.
522 Gal 4, 9.
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[72]  participatione  fit  bonus :  quod  in  huius
psalmi  conclusione  positum  est :  Annuntiabunt
iustitiam eius populo qui nascetur, quem fecit Dominus523.
Inde est et illud quod in alio psalmo : Ipse fecit nos,
et non ipsi nos524.  Hoc enim non ad eam naturam
qua  homines  sumus,  cuius  naturae  idem  ipse
creator  est,  qui  coeli  et  terrae,  siderum,
omniumque  animantium ;  sed  ad  illud  potius
referendum est  quod Apostolus  ait :  Ipsius  enim
sumus figmentum creati in Iesu Christo in operibus bonis,
quae praeparavit Deus ut in illis ambulemus525.

LXXXII. Arbitror tibi satis esse solutas tuas
quinque quaestiones, dum in ista mea veluti sexta
immorarer, quam mihi proposui de Gratia Novi
Testamenti, propter quam Verbum caro factum est526,
id  est,  qui  Filius  Dei  erat,  homo  factus  est,
naturam  suscipiendo  nostram,  non  amittendo
suam :  per  quod  et  nobis  recipientibus  eum
potestas daretur, ut qui eramus homines, filii Dei
fieremus  participatione  incommutabilis  boni  in
melius  commutati,  non  ad  temporalem
felicitatem, sed ad vitae aeternae, quae sola beata
est, adoptionem. Unde placuit etiam propheticum
Psalmum  percurrere,  cuius  primum  versum  in
passione  commemoravit,  ostendens  quomodo
nos  Deus  derelinquat,  et  quo  alio  modo  non

523 Ps 21, 32.
524 Ps 93, 3.
525 Eph 2, 10.
526 Io 1, 14.
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recedat a nobis ;  ad bona aeterna nos colligens,
temporalia  vero  aliquando  utiliter  tribuens,  et
aliquando utiliter subtrahens ; ut eis non haerere
discamus,  ne  contempta  luce  interiore,  quae  ad
novam pertinet  vitam (unde etiam psalmus iste
ipse  pro  susceptione  matutina, tamquam  pro  luce
nova, nomen accepit), in exteris tenebris libenter
habitemus,  unde  in  exteriores  mittuntur  qui  ex
istis  exteris  non  se  ad  interiora  convertunt ;  ne
diabolo  et  angelis  eius  sociati,  extrema
damnatione  puniamur.  [73]  Intellegentes  igitur
peregrinationem  nostram  in  hac  vita,  mundo
crucifigamur,  extendentes  manus  in  latitudinem
bonorum  operum,  et  longanimitate  usque  in
finem perseverantes, atque habentes cor sursum,
ubi  Christus  est  in  dextera  Dei  sedens527,
totumque hoc non nobis, sed illius misericordiae
tribuentes,  cuius  profunda  iudicia  omnem
scrutatorem fatigant. Haec est enim non inaniter
fabulosa,  sed  utiliter  verax  latitudo,  longitudo,
altitudo, profundum, unde perveniamus etiam ad
supereminentem  scientiam  caritatis  Christi,  et
impleamur in omnem plenitudinem Dei528.

LXXXIII.  Scio  autem  quam  non
supervacanea sollicitudine,  per hanc occasionem
quaestionum  mihi  abs  te  propositarum,  Novi
Testamenti  gratiam  tibi  voluerim  copiosius
commendare.  Habet  enim  adversarios,  qui  eius

527 Col 3, 1-2.
528 Cf. Eph 3, 19.
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profunditate turbati, non Deo tribuere, sed potius
sibi  volunt  arrogare  quod  boni  sunt.  Nec  tales
sunt,  quos  facile  contemnas ;  sed  continenter
viventes, atque in bonis operibus laudabiles : nec
falsum Christum sicut Manichaei  aliique plurimi
haeretici,  sed eumdem verum aequalemque Patri
et coaeternum, veraciterque hominem factum, et
venisse credentes, et venturum exspectantes ; sed
tamen  ignorantes  Dei  iustitiam,  et  suam
constituere  volentes529.  Neque  enim  frustra
Dominus,  cum  et  illas  commemoraret  quae
secum intraverunt ad nuptias, et illas contra quas
ianuas  clausit,  et  quibus  respondit :  Nescio  vos530,
utrasque virgines dixit,  propter continentiam ; et
quinque  propter  concupiscentiam  carnis
edomitam,  quinario  praeditam  sensu ;  ornatas
utrasque  lampadibus,  propter  bonorum operum
bonaeque conversationis in conspectu hominum
luculentissimam  laudem ;  utrasque  obviam
sponso euntes, propter exspectationem [74] qua
Christi  speratur  adventus :  sed  tamen  alias
sapientes,  alias  stultas,  quod  sapientes  oleum
acceperunt in  vasis  suis,  stultae autem hoc non
ferebant secum ; in tam multis pares, hoc solo eas
dispares  demonstrat,  hoc  solo  diversa  eis  et
contraria nomina imponit.

LXXXIV. Quid enim tam coniunctum quam
virgines  et  virgines,  quinque  et  quinque

529 Rom 10, 3.
530 Mt 25, 10-13.
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lampadibus  ornatae,  obviam  sponso  euntes  et
istae  et  illae ?  Et  quid  tam  contrarium  quam
sapientes, et stultae ? videlicet quod istae oleum in
vasis, hoc est, intellegentiam gratiae Dei portant
in cordibus suis, scientes quod nemo possit esse
continens nisi Deus det, et hoc ipsum sapientiae
deputantes,  scire  cuius  hoc  donum  sit531 :  illae
autem  largitori  omnium  bonorum  gratias  non
agentes,  evanuerunt  in  cogitationibus  suis,  et
obscuratum est insipiens cor earum, dicentes se
esse  sapientes,  stultae  factae  sunt532.  De  quibus
sane  nullo  modo  nunc  desperandum  est,
antequam dormiamus : sed si ita dormierint, cum
factus  fuerit  clamor  ille,  quo  adesse  iam
nuntiabitur  sponsus,  et  evigilantes,  hoc  est
resurgentes remanserint foris ; non quia virgines
non sunt, sed quia nescientes unde habeant quod
sunt, stultae virgines sunt, meritoque foris erunt,
quia internae affectum gratiae non secum ferunt.

LXXXV.  Quando  tales  ergo  repereris,  non
tibi persuadeant inanitatem vasorum suorum, sed
tu eis potius plenitudinem. Unde ait Apostolus :
Quisquis  se  putat  aliquid  scire,  nondum  scit
quemadmodum oportet scire. Et mox ostendens quid
dixerit :  Quisquis  autem, inquit,  diligit  Deum,  hic
cognitus est ab illo533. Nec sic dicere voluit, Cognovit
eum,  sed  dicendo,  cognitus  est  ab  illo, expressius

531 Sap 8, 21.
532 Rom 1, 21-22.
533 1 Cor 8, 23.
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voluit commendare, etiam hoc ab illo nobis esse
ut  eum  diligamus.  Caritas  enim  Dei  [75]
diffunditur in cordibus nostris, non per nos ipsos,
sed per Spiritum sanctum qui datus est nobis534.
Necesse  est  autem ut  parum diligat  Deum,  qui
non  ab  illo,  sed  a  seipso  bonum  se  arbitratur
effectum : unde autem fieri potest ut talis non in
seipso,  sed  in  Domino  glorietur ?  Qui  enim
gloriatur quod sit bonus, in illo debet gloriari,  a
quo  factus  est  bonus :  ac  per  hoc  qui  se  a
semetipso factum bonum arbitratur, consequens
est  ut  in  seipso,  non  in  Domino  glorietur535.
Omnis  autem intentio  gratiae  Novi  Testamenti,
qua  sursum  cor  habemus  (quia  omne  datum
optimum, et  omne donum perfectum desursum
est536),  id  agit,  ne  simus  ingrati ;  atque  in  ipsa
gratiarum  actione  nihil  aliud  agitur,  nisi  ut  qui
gloriatur, in Domino glorietur. Habes librum, etsi
prolixum,  tamen,  quantum  existimo,  non
superfluum.  Sed  ama  etiam ecclesiasticas  legere
litteras,  et  non multa invenies,  quae requiras  ex
me ;  sed  legendo  et  ruminando,  si  etiam  pure
Dominum  largitorem  bonorum  omnium
depreceris, omnia quae cognitione digna sunt, aut
certe  plurima,  ipso  magis  inspirante,  quam
hominum  aliquo  commonente  perdisces.
Quamquam  eo  ipso  quo  forinsecus  bene

534 Rom 5, 5.
535 1 Cor 1, 31.
536 Iac 1, 17.
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admonentem  iudicio  non  errante  approbamus,
quid aliud quam internum lumen, magistrum nos
habere testamur ? [76]

EPISTOLA CXLI.537

SILVANUS SENEX, VALENTINUS, AURELIUS,xii

INNOCENTIUS,  MAXIMINUS,  OPTATUS,
AUGUSTINUS,  DONATUS,  ET CAETERI EPISCOPI
DE CONCILIO ZERTENSI,xiii AD DONATISTAS.

Ad populum factionis Donatianæ,  quomodo illorum
episcopi  in  Carthaginensi  collatione  convicti  sint.  Itaque
nunc demum redeant ad Ecclesiæ catholicæ communionem.

I. Cum in auribus nostris fama crebresceret,
hoc vobis vestros episcopos dicere, Cognitorem538

praemio fuisse corruptum, ut contra eos sententia
proferretur,  vos  autem  ista  facile  credere,  ac
propterea  multos  vestrum  adhuc  nolle
acquiescere  veritati ;  placuit  nobis,  cogente
Domini caritate, ex concilio nostro haec ad vos
scripta  dirigere,  quibus  primitus  admoneremini
illos vobis victos atque convictos haec mendacia
iactare : qui etiam in suo Mandato, quod pro illa
collatione  fecerunt,  et  suis  nominibus  atque
subscriptionibus  firmaverunt,  nos  illic  traditores
et  persecutores  suos  esse  dicentes,  in  falsitate
atque  mendacio  manifestissimo  detecti  atque
convicti  sunt ;  ita  ut  volentes  gloriari  de

537 Alias CLII, quæ autem 141 erat, nunc 264. – Scripta die 14 Junii na.
412.
538 Marcellinum.
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multitudine  coepiscoporum  suorum,  inter
aliquorum  absentium  nomina  etiam  mortui
nomen insererent ; et cum quaereretur ubi esset,
subita  perturbatione  caecati,  ipsi  eum
confiterentur  in  itinere  defecisse.  Et  cum
interrogarentur  quomodo  potuerit  apud  [77]
Carthaginem  subscribere,  qui  in  itinere  iam
defecerat, vehementius perturbati,  alio mendacio
se obligaverunt,  respondentes eum a Carthagine
redeuntem fuisse defunctum :  de quo mendacio
exire  omnino  minime  potuerunt.  Ecce  quibus
creditis  vel  de  antiqua  traditione,  vel  de
Cognitoris corruptione, qui Mandatum suum, ubi
nobis  obiecerunt  crimen  traditionis,  non
potuerunt  conscribere  sine  crimine  falsitatis.
Proinde quae maxime necessaria credidimus, his
litteris tamquam breviario collecta inseruimus, ne
forte ad magna Gestorum volumina vel pervenire
non  facile  possitis,  vel  ea  legere  laboriosum
putetis.

II. Carthaginem venimus et nos et  episcopi
vestri,  et  quod prius  nolebant  et  indignum esse
dicebant,  in  unum  convenimus.  Electi  sunt  ex
nobis et ex ipsis septem hinc, et septem inde, qui
pro  causa  omnium loquerentur.  Electi  sunt  alii
septem  hinc,  et  septem  inde,  cum  quibus,  ubi
opus  erat,  consilium  pertractarent.  Electi  sunt
quatuor  hinc,  et  quatuor  inde,  qui  Gestis
conscribendis  custodes  essent,  ne  infalsatum
aliquid  ab  aliquo  diceretur.  Dati  sunt  etiam  a
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nobis et ab ipsis notarii quatuor hinc, et quatuor
inde, ut bini cum exceptoribus iudicis alternarent,
ne  aliquis  nostrum se  dixisse  aliquid causaretur,
quod  non  fuisset  exceptum.  Huic  tantae
diligentiae  etiam illud  est  additum,  ut  et  nos  et
ipsi,  quemadmodum  ipse  iudex,  verbis  nostris
subscriberemus,  ne  quisquam  diceret  in  illis
Gestis aliquid vel postea fuisse corruptum. Cum
enim  adhuc  viventibus  eis  qui  subscripserunt,
innotuerint eadem Gesta omnibus locis, in quibus
oportet  ut  innotescant ;  sic  etiam  ad  posteros
confirmata  veritas  perdurabit.  Nolite  ergo  esse
ingrati  tantae  misericordiae  Dei,  quae per istam
diligentiam vobis  ministrata  est.  Nulla  excusatio
iam  remansit ;  nimium  dura,  nimium  [78]
diabolica sunt hominum corda quae adhuc tantae
manifestationi veritatis obsistunt.

III. Ecce episcopi partis vestrae, quos omnes
elegerunt,  ut  pro  omnibus  loquerentur,  conati
sunt,  quantum potuerunt,  ut  omnino ipsa causa
non  ageretur,  propter  quam  tantus  numerus
episcoporum utriusque partis de universa Africa,
et de tam longinquis  locis Carthaginem venerat.
Et  cum  omnis  anima  suspensa  exspectaret  in
tanta  collectione  quid  ageretur,  illi  vehementer
instabant ut nihil  ageretur.  Quare hoc,  nisi  quia
causam  suam  malam  sciebant,  et  facillime  se
posse vinci,  si  ageretur,  dubitare non poterant ?
Ipse ergo animus eorum, quo timebant ne causa
ageretur, iam victos eos esse monstrabat. Si enim
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extorquerent quod volebant, ut iam collatio ipsa
non  fieret,  nec  disputationibus  nostris  veritas
appareret :  redeuntes  a  Carthagine,  quid  vobis
erant  responsuri ?  quid  demonstraturi ?  Credo,
prolaturi  erant  Gesta,  et  dicturi  vobis :  Nos
instabamus ut causa non ageretur, illi instabant ut
ageretur.  Vos  exspectatis  videre  quid  egerimus :
ecce  legite  ubi  eos  vicimus,  ut  nihil  ageremus.
Forte et vos responderetis, si cor haberetis : Nihil
ergo  acturi,  utquid  istis ?  vel  potius  qui  nihil
egistis, utquid redistis ?

IV. Denique  posteaquam  non  potuerunt
efficere  quod  conati  sunt,  id  est  ut  causa  non
ageretur ; ipsa actio demonstravit quid timuerint,
quando  in  omnibus  victi  sunt.  Confessi  sunt
enim,  contra  Ecclesiam  catholicam,  quae  toto
terrarum orbe  diffunditur,  nihil  se  habere  quod
dicerent ;  quia  divinis  sanctarum  Scripturarum
testimoniis  oppressi  sunt,  quibus  Ecclesia
designatur  incipiens  ab  Ierusalem539 crevisse  per
loca in quibus Apostoli praedicaverunt, et nomina
eorumdem  locorum  in  suis  Epistolis  et  Actis
conscripserunt,  et  inde  diffundi  per  caeteras
gentes.  Contra  istam  Ecclesiam  se  non  habere
causam [79] manifesta voce professi sunt, ubi est
evidentissima in nomine Dei nostra victoria. Cum
enim  confirmant  Ecclesiam,  cui  nos
communicare,  ipsos  autem  non  communicare
manifestum est, olim se victos esse testantur ; et
539 Cf. Act 1, 8.
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vobis,  si  sapiatis,  apertissime  indicant  quid
dimittere, et quid tenere debeatis, non ea falsitate
qua vobis non cessant adhuc usque mentiri,  sed
illa veritate quam victi coacti sunt confiteri.

V. Quisquis  ergo  ab  hac  catholica  Ecclesia
fuerit  separatus,  quantumlibet  laudabiliter  se
vivere existimet, hoc solo scelere quod a Christi
unitate disiunctus est, non habebit vitam ; sed ira
Dei manet super eum540.  Quisquis  autem in hac
Ecclesia bene vixerit,  nihil ei praeiudicant aliena
peccata ;  quia  unusquisque  in  ea  proprium  onus
portabit, sicut Apostolus dicit541. Et quicumque in ea
corpus  Christi  manducaverit  indigne,  iudicium  sibi
manducat et bibit542 : nam etiam hoc ipse Apostolus
scripsit.  Cum autem dicit,  iudicium  sibi  manducat,
satis ostendit, quia non alteri iudicium manducat,
sed  sibi.  Hoc  nos  egimus,  et  ostendimus,  et
obtinuimus,  quia  communio  malorum  non
maculat  aliquem  participatione  Sacramentorum,
sed consensione factorum. Nam si in factis malis
non eis quisque consentiat ; portat malus causam
suam  et  personam  suam,  nec  praeiudicat  alteri
quem  in  consensione  mali  operis  socium  non
habet criminis.

VI. Hoc  etiam ipsi  voce  apertissima  coacti
sunt confiteri ; non tunc quando ista dicebamus,
sed postea cum aliud ageretur. Nam cum ventum

540 Io 3, 36.
541 Gal 6, 5.
542 1 Cor 11, 29.
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fuisset ad causam etiam Caeciliani, quam nos ab
Ecclesiae causa distinguebamus, ut si forte malus
esset  inventus,  ipsum  anathematizaremus,  non
tamen  propter  ipsum  Ecclesiam  Christi  [80]
relinqueremus,  cui  per  malam  suam  causam
praeiudicare  non  posset :  cum  ergo  etiam  ad
ipsam  Caeciliani  causam  ventum  fuisset,  et
legissent  illi  concilium  Carthaginense,543 ubi
recitabant  septuaginta  plus  minus  episcoporum
sententias contra Caecilianum absentem prolatas ;
respondimus  eis,  sic  non  obesse  illud
episcoporum  concilium  absenti  Caeciliano,
quemadmodum non obfuit plurium episcoporum
partis  Donati  concilium544 absenti  Primiano,
quando  eum  in  Maximiani  causa  plus  minus
centum  episcopi  damnaverant.  Tunc  illi,
nominata causa Maximiani, unde sciunt se etiam
quos damnaverant, in honore integro suscepisse,
et  baptismum in  sacrilego  Maximiani  schismate
datum se confirmasse, et non destruxisse ;  et in
sua Bagaitana545 sententia,  qua eos damnaverunt,
quibusdam  qui  in  ipso  schismate  fuerunt,
dilationem  dedisse,  et  dixisse  quod  eos  non
polluerint  sacrilegi  surculi  Maximiani  plantaria :
ista  ergo  causa  posteaquam  eorum  aures
percussit,  expavescentes  et  perturbati,  et  obliti
unde superius contra nos contendebant, continuo

543 An. 311. habitum a factionsis.
544 Cabarsussitanum, an. 393 ; cujus Epistola synodica in Enarr. in Psal. 36.
545 An. 394 pronuntiata ; quæ habetur in lib. 3 cont. Crescon. c. 53.
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dixerunt :  Nec  causa  causae,  nec  persona  personae
praeiudicat : et  confirmaverunt  verbis  suis  quod
nos antea de Ecclesia dicebamus, quia non solum
Catholicae transmarinae, contra quam se confessi
sunt  non  habere  quod  dicerent,  verum  etiam
Catholicae  Africanae,  quae  illi  unitatis
communione  coniungitur,  causa  et  persona
Caeciliani, qualiscumque fuisset, praeiudicare non
posset ; si Maximianus qui cum caeteris sociis suis
Primianum  damnavit,  si  etiam  Felicianus  qui
simul  Primianum  damnavit,  et  postea  in  causa
Primiani  a  Donati  parte  damnatus  est,  non
praeiudicat  parti  Donati,  cui  modo  episcopus,
sicut  antea  [81]  fuerat,  receptus  adiungitur ;  si
etiam  ipsis  sociis  suis  Maximianus  non
praeiudicat,  quibus  isti  dilationem  dederunt,
dicentes eos ab illo, cum quo fuerunt, non fuisse
pollutos, quia nec causa causae praeiudicat, nec persona
personae.

VII. Quid  ergo  quaeritis  amplius ?  Multis
quidem verbis  superfluis  Gesta  oneraverunt ;  et
quia non potuerunt efficere ut causa non ageretur,
hoc fecerunt  multum loquendo,  ut  quod actum
est difficile legeretur. Sed debent vobis etiam ista
eorum pauca  verba  sufficere,  ne  propter  nescio
quae, nescio quorum hominum crimina, oderitis
unitatem  catholicae  Ecclesiae ;  quia,  sicut  ipsi
dixerunt,  relegerunt,  subscripserunt :  Nec  causa
causae praeiudicat, nec persona personae. Nam et in ipsa
causa Caeciliani,  quam licet ad Ecclesiae causam
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non  pertinentem,  tamen  defendendam
suscepimus,  ut  etiam  ibi  calumniae
manifestarentur  ipsorum,  apertissime  victi  sunt,
nihilque eorum quae in Caecilianum intendebant,
probare  potuerunt.  Insuper  etiam de criminibus
traditionis  nos  episcopalia  Gesta  protulimus,546

unde recitavimus aliquos eorum episcoporum qui
sententias  in  absentem  dixerant  Caecilianum,
manifestissimos  fuisse  traditores.  Contra  ipsa
Gesta illi, quia non habebant quod dicerent, falsa
esse  dixerunt ;  sed  nullo  modo  probare
potuerunt.

VIII. Insuper etiam confessi sunt, vel potius
pro magna gloria professi sunt, Caecilianum apud
Constantinum imperatorem a suis praecessoribus
accusatum. Et addiderunt mendacium, quod illis
accusantibus fuerit ab Imperatore damnatus. Ecce
et  hinc  victi  sunt,  unde  vobis  solent  nebulas
erroris offundere, concitantes nobis invidiam, et
in  odium  vestrum  nos  adducentes,  quia  [82]
Ecclesiae causam apud Imperatores agimus. Ecce
maiores eorum de quorum nominibus gloriantur,
Ecclesiae  causam  egerunt  apud  Imperatorem ;
persecuti  sunt  accusando  Caecilianum  apud
Imperatorem, damnatum dixerunt. Iam non vos
seducant  vanissimis  et  mendacissimis  verbis :
redite  ad  cor  vestrum547,  timete  Dominum,

546 Cirtensis Conc. an. 305 habiti ; quæ exstant in lib. 3 cont. Crescon. c.
27.
547 Cf. Is 46, 8.
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cogitate veritatem, relinquite falsitatem. Quidquid
enim iam passi fueritis imperialibus legibus, quod
non pro iustitia, sed pro iniquitate patimini, non
poteritis  dicere  ideo  nos  esse  iniustos,  quia  sic
vobiscum agi non debuit, ut Imperator vos ab ista
iniquitate  compesceret.  Episcopi  enim  vestri
confessi  sunt  maiores  suos  sic  egisse  cum
Caeciliano, quomodo vobiscum agi non vultis. Et
tamen  quod  Caecilianum  apud  Imperatorem
persecuti  fuerint,  etiam  ipsis  confitentibus  et
profitentibus  satis  constitit :  quod  autem
Caecilianus  fuerit  ab  Imperatore  damnatus,
omnino non constitit ;  imo etiam constitit  eum,
accusantibus et persequentibus maioribus eorum,
et  bis548 numero  prius  ab  episcopis,  et  ab  ipso
postea  Imperatore  fuisse  purgatum.  Hoc  etiam
ipsi confirmaverunt, talia postea, quasi pro causa
sua,  proferendo,  ut  magis  contra  ipsos  esse
invenirentur,  et  pro  causa  Caeciliani  etiam  illa
quae protulerunt, recitarentur. Quoscumque ergo
accusare  voluerunt,  nullis  certis  documentis
probare  potuerunt :  quidquid  autem nos  et  pro
Ecclesiae causa, et pro Caeciliani causa diximus,
et verbis suis et lectionibus a se prolatis etiam ipsi
confirmaverunt.

IX. Nam protulerunt primo codicem Optati,
unde quasi probarent Caecilianum ab Imperatore
damnatum : qui codex cum contra illos legeretur,
et magis ostenderet Caecilianum fuisse purgatum,
548 Primum in romano Concilio, tum in Arelatensi.
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ab  omnibus  risi  sunt.  Sed  quia  ipse  risus  non
potuit  ab  exceptoribus  excipi,  verbis  [83]  suis
apud  Acta  risos  se  esse  testati  sunt.  Iterum
recitaverunt  et  protulerunt  libellum  imperatori
Constantino  a  suis  maioribus  datum, ubi  questi
sunt  quod  eos  memoratus  imperator  graviter
persequeretur ; ac sic eodem libello manifestarunt
se  apud  Imperatorem  a  Caeciliano  fuisse
superatos, falsumque esse quod dixerant, eum ab
Imperatore damnatum. Tertio protulerunt litteras
eiusdem Constantini ad vicarium Verinum datas,
ubi eos graviter  detestatur, et propterea dicit  de
exsilio relaxandos, et furori suo dimittendos, quia
iam Deus coeperat in illos vindicare : ac sic etiam
istis Imperatoris litteris confirmaverunt se falsum
dixisse, quod Caecilianus ab Imperatore damnatus
sit ;  cum  potius  Imperator  ipsos  a  Caeciliano
victos esse monstraverit, quando eos vehementer
exsecratus, ideo iussit ut de exsilio dimitterentur,
ut Deo iudice, sicut et iam coeperant, punirentur.

X. Postea  Felicis  Aptungensis  ordinatoris
Caeciliani  causam in medium miserunt,  dicentes
eumdem  Felicem  fuisse  traditorem,  a  quo
Caecilianus  fuerat  ordinatus :  et  eiusdem
Constantini  imperatoris  pro  Caeciliano  contra
seipsos  litteras  protulerunt,  ubi  ad proconsulem
scripsit,  ut  ad  Comitatum  suum  mitteretur
Ingentius.  Iste autem Ingentius confessus fuerat
in  cognitione  Aeliani  proconsulis  falsum  se
fecisse adversus Felicem Caeciliani  ordinatorem.
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Dicebant  ergo  isti  non  sine  causa  voluisse
Imperatorem ut  ad se  mitteretur  Ingentius,  nisi
quia  Caeciliani  adhuc  causa  pendebat :  et
conabantur  immittere  suspicionem  vanissimam,
quod  posteaquam  Ingentius  ad  Comitatum
directus est,  tunc Imperator contra Caecilianum
potuerit iudicare, et illud iudicium suum quod nos
recitaveramus,  ubi  inter  partes  cognoverat,
Caecilianumque  purgaverat,  sententia  posteriore
rescindere.  Sed  dicebatur  eis  ut  hoc  potius
legerent ;  et nihil  omnino [84] proferebant. Illae
autem  litterae  Imperatoris,  quibus  ad  se  mitti
iussit  Ingentium549,  quas  contra  seipsos  pro
Caeciliano  recitaverunt,  hoc  continent,  quod
Aelianus  proconsul  in  causa  Felicis  audientiam
praebuerit  competentem, eumdemque Felicem a
crimine traditionis innocentem fuisse constiterit :
sed  Ingentium  ad  Comitatum  suum  propterea
iubere transmitti,  ut illis  qui ibi  erant, et diurnis
diebus eum interpellare non desinebant, apparere
et  intimari  posset,  et  frustra  eos  Caeciliano
invidiam  comparare,  et  adversus  eum  violenter
insurgere voluisse.

XI. Quis eos crederet ista contra se recitasse
pro  nobis,  nisi  Dei  omnipotentis  nutu  factum
esset,  ut  non  solum  verba  eorum  Gestis
tenerentur,  sed  etiam  manus  subscribentium
legerentur ?  Nam  et  ordinem  consulum  et
dierum,  qui  Gestis  expressus  est,  si  quis  nunc
549 Cf. Ep. 88, 4.

246



diligenter  advertat,  inveniet  primo  Caecilianum
episcopali  iudicio  fuisse  purgatum.  Deinde  non
multo post Felicis Aptungensis causa ab Aeliano
proconsule  examinata  est,  ubi  eum  constitit
innocentem :  in  qua  causa  ad  Comitatum  mitti
iussus  est  Ingentius.  Et  longe  postea  ipse
Imperator  causam  inter  partes  cognovit  atque
finivit :  in  qua  cognitione  Caecilianum
innocentem,  illos  autem  calumniosissimos
iudicavit. In quo ordine consulum et dierum satis
ostenditur  fallaciter  eos  et  calumniose  dixisse,
quod  Imperator  misso  ad  Comitatum Ingentio,
iudicium  suum  mutavit,  et  Caecilianum  quem
prius  purgaverat,  postea  condemnavit.  Non
solum autem nihil de hac re legere potuerunt, et
contra  seipsos  tanta  legerunt ;  sed  etiam  per
ordinem consulum evidentius convincuntur, post
causam Felicis  proconsulari  iudicio  terminatam,
in  qua  iussum  est  ut  ad  Comitatum  Ingentius
mitteretur,  nec  parvo  intervallo,  [85]  sed  longe
postea memorati imperatoris iudicio inter partes
habito, Caecilianum fuisse purgatum

XII. Non  ergo  vobis  dicant  quia  praemio
corrupimus iudicem. Quid enim aliud solent victi
homines dicere ? Aut si aliquid dedimus iudici, ut
contra  illos  pro  nobis  pronuntiaret ;  ipsis  quid
dedimus, ut contra se pro nobis tanta non solum
dicerent, verum etiam recitarent ? An forte volunt
ut eis apud vos gratias agamus, quia cum dicant
iudicem praemio a nobis esse corruptum, ipsi tam
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multa, quae pro nobis contra seipsos dixerunt et
recitaverunt,  gratis  nobis  omnia  praestiterunt ?
Aut certe si propterea dicunt quod nos vicerint,
quia melius egerunt causam Caeciliani quam nos,
hoc plane credite illis.  Nos enim duas lectiones
pro illo sufficere putaveramus : illi autem quatuor
protulerunt.

XIII. Sed quid pluribus litteras oneramus ? Si
vultis nobis credere, credite ; et teneamus pariter
unitatem,  quam  iubet  et  diligit  Deus.  Si  autem
nobis  non  vultis  credere,  Gesta  ipsa  legite,  aut
vobis  ut legantur admittite,  et an vera sint quae
scripsimus  vobis,  ipsi  probate.  Si  autem  nihil
horum  facere  vultis,  et  manifestissima  veritate
convictam  partis  Donati  falsitatem adhuc  sequi
desideratis, mundi sumus a poena vestra, quando
vos sero postea poenitebit. Si vero id quod vobis
praestitit  Deus  non  contempseritis ;  et  post
causam  tam  diligenter  actam,  et  tam  diligenter
manifestatam,  perversam  consuetudinem
relinquentes, paci Christi et unitati consenseritis,
de vestra correctione gaudebimus : et Sacramenta
Christi, quae in sacrilegio schismatis ad iudicium
habetis,  utilia  et  salubria  vobis  erunt  cum  in
catholica  pace  habueritis  caput  Christum,  ubi
caritas cooperit multitudinem peccatorum550. Haec
ad  vos  scripsimusxiv XVIII  Kal.  Iulias,  [86]
piissimo  Honorio  Augusto  IX  Cos.  ut  quando

550 1 Pt 4, 8.
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possunt  ad  quosque  vestrum  istae  litterae
pervenirent.

EPISTOLA CXLII.551

DOMINIS  DILECTISSIMIS,  FRATRIBUS
PRESBYTERIS,  SATURNINO  ET  EUFRATI,  ET
CLERICIS  QUI  VOBISCUM  SUNT,  AD  UNITATEM
CHRISTI  PACEMQUE  CONVERSIS,  AUGUSTINUS
EPISCOPUS, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus  Saturnino  et  Eufrati  presbyteris,
aliisque clericis, gratulans de ipsorum reditu ad Ecclesiam,
eosque  in  ejus  communione  confirmans ;  et  hortans  ut
ecclesiastica  officia,  pro  suo  quisque  gradu,  fideliter
exsequantur.

I. Laetificavit  nos vester adventus :  sed non
vos  absentia  nostra  contristet.  In  illa  enim
Ecclesia  sumus,  quae  propitio  Deo,  licet
usquequaque  porrecta  et  toto  orbe  diffusa  sit,
unum  tamen  corpus  est  magnum  unius  capitis
magni,  quod  caput  eius  est  ipse  Salvator,  sicut
Apostolus  dicit552.  De  huius  autem  capitis
glorificatione,  quae  post  eius  resurrectionem
futura  fuerat,  tanto  ante  propheta  praedixit :
Exaltare super coelos, Deus ; et quia illo super coelos
exaltato,  Ecclesia  eius  omnem  terram  copiosa
fecunditate  fuerat  impletura,  consequenter  idem
psalmus  adiunxit :  Et  super  omnem  terram  gloria

551 Alias CCLVII, quæ autem 142 erat, nunc in appendice Benedictinorum
est 17. – Scripta circa idem tempus.
552 Eph 5, 23 ; Col 1, 18.
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tua553.  Proinde,  dilectissimi,  stabili  mente  et
firmissimo corde, [87] sub tam excelso capite, in
tam glorioso corpore persistamus, in quo invicem
membra  sumus554.  Unde  etsi  remotissimis  terris
mea  longinqua  esset  absentia,  in  illo  simul
essemus,  a  cuius  corporis  unitate  recedere  non
debemus. Si enim nos una domus haberet, utique
simul esse diceremur : quanto magis simul sumus,
cum in  uno corpore  simul  sumus !  Quamquam
etiam in una domo nos esse Veritas ipsa testatur,
quoniam  sancta  Scriptura,  quae  corpus  Christi
esse dicit  Ecclesiam, ipsa itidem dicit  Ecclesiam
eamdem esse domum Dei555.

II. Sed  haec  domus  non  orbis  terrae  uno
angulo aedificatur, sed per omnem terram. Unde
ille psalmus, in cuius titulo legitur :  Quando domus
aedificabatur  post  captivitatem, sic  incipit :  Cantate
Domino canticum novum, cantate Domino, omnis terra556.
In vetustate quippe veteris hominis, orbem terrae
diabolus  captivaverat ;  post  hanc  captivitatem
cum  aedificatur  domus,  renovatio  fidelium
significatur  in  homine  novo.  Unde  dicit
Apostolus : Exuite vos veterem hominem, et induite eum
qui  secundum  Deum  creatus  est557 :  et  quia  hoc  per
omnem terram fit  in  unitate  catholica ;  sicut  in

553 Ps 56, 12.
554 1 Tim 3, 15.
555 Cf. Eph 4, 12 ; 1 Pt 2, 4-6 ; 4, 17 ; Tit 1, 11 ; 1 Tim 1, 16.
556 Ps 95, 1.
557 Eph 4, 22.
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alio  psalmo  dictum  est :  Et  super  omnem  terram
gloria tua558 ; sic in isto cum dictum esset :  Cantate
Domino canticum novum, ut demonstraretur quando
domus aedificatur in isto cantico novo, continuo
subiunctum  est :  Cantate  Domino,  omnis  terra.
Operarios autem, per quos ista tam magna domus
aedificatur,  idem  psalmus  exhortatur,  cum
consequenter  dicit :  Bene  nuntiate  de  die  ex  die
salutare  eius ;  annuntiate  in  gentibus  gloriam  eius,  in
omnibus  populis  mirabilia eius : et paulo post dicit :
Afferte  Domino,  patriae  gentium,  afferte  Domino [88]
gloriam  et  honorem. Quae  sit  haec  domus,  id  est
Ecclesia catholica, alio loco dixi559.

III. His  atque  huiusmodi  testimoniis  tantae
huius  domus,  quae  in  tota  Scriptura  tam multa
reperiuntur,  ita  cesserunt  inimici  eius,  ut
faterentur contra Ecclesiam transmarinam, quam
tamen catholicam esse confessi  sunt,  se causam
non  habere.  Huic  nos  communicamus  ut
coniungi  mereamur  membris  Christi,  et
compaginem  corporis  eius  fidelissimae  caritatis
amplectamur affectu. Quoniam in Ecclesiae huius
unitate  quicumque  male  vixerit,  sibi  iudicium
manducat  et  bibit, sicut  Apostolus  dicit560.
Quicumque autem bene vivit, non ei praeiudicat
aliena causa, et aliena persona. Sic etiam illi cum
de  causa  Maximiani  urgerentur,  ore  suo  coacti

558 Ps 56, 12.
559 AUG., Contra litt. Petil. 1, 13, 14.
560 1 Cor 11, 29.
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sunt  confiteri,  quia  "nec  causa  causae,  nec
persona  personae  praeiudicat". Solliciti  tamen
invicem  sumus  pro  nobis,  tamquam  unius
corporis  membra ;  ut  quicumque  adiuvante
Domino,  ad  horreum  futurum  pertinemus,
interim  in  area  simul  paleam  toleremus,  ne
propter  illam futuro igni  destinatam, nos aream
dominicam deseramus561.

IV. Agite  fideliter,  et  hilariter  Ecclesiastica
officia quae ad vos pertinent, pro gradibus vestris,
et  ministerium  vestrum  sinceriter  adimplete
propter illum Deum, sub quo conservi sumus, et
cui  rationem  de  nostris  actibus  reddituros  nos
esse cogitamus. Unde abundare debent in vobis
misericordiae  viscera,  quia  iudicium  sine
misericordia  erit  illi  qui  non  fecerit
misericordiam562.  Ac  per  hoc,  et  pro  illis  orate
nobiscum  qui  adhuc  contristantur,  ut  sanetur
carnalis  animi  infirmitas,  ex  diuturna
consuetudine collecta atque contracta. Nam quis
non  intellegat  quam  bonum  sit  et  iucundum
fratres  habitare  in  unum563,  si  sanas  fauces  ista
iucunditas tangat, unde respuat [89] amaritudinem
divisionis meus quae diligit dulcedinem caritatis ?
Potens est autem et misericors Deus, quem pro
illis  oramus,  ut  quibuslibet  occasionibus  etiam

561 Mt 3, 12 ; 13, 20.
562 Iac 2, 13.
563 Ps 132, 1.
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ipsos attrahat ad salutem. Dominus vos in pace
conservet.

EPISTOLA CXLIII.564

DOMINO  EXIMIO,  ET  MERITO  INSIGNI,
MULTUMQUE  CARISSIMO  FILIO  MARCELLINO,
AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Paucis  respondet  ad  quæstioncm  ex  divinis  libris
propositam a Marcellino.  Tum explicat  locum taxatum
ex libris suis  de Libero arbitrio ;  declarans in primis
quantum  suis  scriptis  tribui  velit :  cademque  occasione
varias  de  animarum  origine  quæstiones  perstringens.
Postremo  rejicit  cujusdam (puta  Volusiani)
dubitationem ;  qui  ideo  non  credebat  Mariam virginem
peperisse, quod id nunquam alias factum sit.

I. Epistolam  tuam,  quam  per  sanctum
fratrem  et  coepiscopum  meum  Bonifacium
accepi,  quaesivi,  cum  rescriberem,  nec  inveni.
Recolui  tamen  te  in  ea  quaesisse  quomodo
invenerint  magi  Pharaonis,  conversa  in
sanguinem tota aqua Aegypti, unde simile aliquid
facerent565.  Quae  duobus  modis  solvi  quaestio
solet :  sive  quod  marina  aqua  potuerit  offerri ;
sive, (quod est credibilius,) quia in ea regione, in
qua erant filii Israel, istae plagae non fiebant. Hoc
enim quibusdam Scripturae illius locis apertissime
expressum admonet,  etiam ubi  non dictum est,
quid intellegi debeat. [90]

564 Alias VII, quæ autem 143 erat, nunc 188. – Scripta na. 412.
565 Ex 7, 20-22.
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II. Illae  autem litterae  tuae,  quas  presbyter
Urbanus  attulit,  habent  quaestionem  mihi
propositam ex libris non divinis,  sed meis, quos
scripsi  de  Libero  Arbitrio.  In  talibus  autem
quaestionibus  non  multum  laboro :  quia  etsi
defendi sententia mea liquida ratione non potest,
mea  est ;  non  eius  auctoris  cuius  sensum
improbare  fas  non  est,  etiam  cum,  eo  non
intellecto,  hoc inde sentitur quod improbandum
est.  Ego  proinde  fateor  me  ex  eorum  numero
esse conari, qui proficiendo scribunt, et scribendo
proficiunt.  Unde  si  aliquid  vel  incautius,  vel
indoctius a me positum est, quod non solum ab
aliis qui videre id possunt, merito reprehendatur,
verum etiam a meipso, quia et ego saltem postea
videre debeo, si proficio ; nec mirandum est, nec
dolendum :  sed  potius  ignoscendum  atque
gratulandum ;  non  quia  erratum  est,  sed  quia
improbatum. Nam nimis perverse seipsum amat
qui  et  alios  vult  errare,  ut  error  suus  lateat.
Quanto enim melius et utilius, ut ubi ipse erravit,
alii  non errent, quorum admonitu errore careat !
quod  si  noluerit,  saltem  comites  erroris  non
habeat. Si enim mihi Deus quod volo praestiterit,
ut omnium librorum meorum quaecumque mihi
rectissime displicent, opere aliquo ad hoc ipsum
instituto,  colligam  atque  demonstrem ;  tunc
videbunt  homines  quam  non  sim  acceptor
personae meae.
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III. Vos  autem  qui  me  multum  diligitis,  si
talem asseritis  adversus eos quorum malitia,  vel
imperitia,  vel  intellegentia  reprehendor,  ut  me
nusquam  scriptorum  meorum  errasse  dicatis ;
frustra laboratis,  non bonam causam suscepistis,
facile in ea me ipso iudice superamini. Quoniam
non mihi placet, cum a carissimis meis talis esse
existimor,  qualis  non  sum.  Profecto  enim  non
me, sed pro me alium sub meo nomine diligunt, si
non quod sum, sed quod non sum diligunt. Nam
in quantum me [91] noverunt, vel de me verum
credunt,  ego  ab  eis  diligor :  in  quantum autem
mihi tribuunt quod in me non cognoscunt, alium
talem qualem me putant, pro me diligunt. Romani
maximus auctor Tullius eloquii :  Nullum umquam
verbum, inquit  de  quodam,  quod  revocare  vellet,
emisit566. Quae  quidem  laus,  quamvis
praeclarissima videatur,  tamen credibilior  est  de
nimium fatuo, quam de sapiente perfecto. Nam et
illi quos vulgo moriones vocant, quanto magis a
sensu  communi  dissonant,  magisque  absurdi  et
insulsi sunt, tanto magis nullum verbum emittunt
quod revocare  velint ;  quia  dicti  mali,  vel  stulti,
vel incommodi poenitere, utique cordatorum est.
Sed si in bonam partem accipiatur, ut quempiam
talem fuisse credamus, qui cum sapienter omnia
loqueretur,  nullum  umquam  verbum  quod
revocare vellet, emisit ; hoc potius de hominibus
Dei, qui Spiritu sancto acri locuti sunt, quam de
566 CICER., Fragm. Inc. 1, 11 Mullër.
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illo  quem sic  Cicero  laudat,  saluberrima  pietate
credendum est. Ab hac ego excellentia tam longe
absum,  ut  si  nullum  verbum  quod  revocare
vellem  protulero,  fatuo  sim  quam  sapienti
similior.  Illius  quippe  scripta  summa  sunt
auctoritate  dignissima,  qui  nullum verbum,  non
quod revocare vellet, sed quod revocare deberet,
emisit.  Hoc  quisquis  nondum  est  assecutus,
secundas  habeat  partes  modestiae,  quia  primas
non  potuit  habere  sapientiae :  quia  non  valuit
omnia  non  poenitenda  diligenter  dixisse,
poeniteat quae cognoverit dicenda non fuisse.

IV. Cum  ergo,  non  sicut  quidam  carissimi
mei  putant,  nulla  vel  pauca,  sed  potius  plura
fortasse  quam  etiam  maledici  opinantur  verba
dixerim, quae mallem revocare, si possem ; non
mihi Tulliana illa blanditur sententia, qua dictum
est :  Nullum  umquam  verbum  quod  revocare  vellet,
emisit : sed  angit  me plane  Horatiana  sententia :
Nescit  vox  missa  reverti567. Hinc  est  quod  [92]
periculosissimarum quaestionum libros,  de Genesi
scilicet, et de Trinitate, diutius teneo quam vultis et
fertis ; ut si non potuerint nisi habere aliqua quae
merito reprehendantur, saltem pauciora sint quam
esse possent, si praecipiti festinatione inconsultius
ederentur.  Vos enim, ut  vestrae indicant  litterae
(nam  hoc  mihi  etiam  sanctus  frater  et
coepiscopus  meus  scripsit  Florentius),  ideo  ut
edantur  urgetis,  quo possint  a  me,  dum in  hac
567 HORAT. Ep. ad Pis. (Ars poëtica) 390.
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carne  vivo,  defendi,  cum  vel  ab  inimicis
mordentibus,  vel  etiam  ab  amicis  parum
intellegentibus,  fortasse  in  quibusdam coeperint
accusari. Quod utique propterea dicitis, quia non
putatis esse in eis aliquid, quod vera possit ratione
culpari :  alioquin  non  me  ad  eorum  editionem,
sed  ad  diligentiorem  emendationem  potius
hortaremini. Ego autem iudices veros, et veritate
severos  magis  intueor,  inter  quos  et  meipsum
primitus constituere volo ;  ut ad illos ea tantum
reprehendenda  perveniant,  quae  a  me,  quamvis
sedulo perscrutante, minime videri potuerunt.

V. Quae  cum ita  sint,  hoc  tamen  quod  in
tertio  libro  de  Libero  Arbitrio,  cum de substantia
rationali agerem, sic a me positum est ut dicerem :
In  corporibus  autem  inferioribus  anima  post  peccatum
ordinata regit corpus suum, non omni modo pro arbitrio,
sed sicut leges universitatis sinunt : diligenter advertant
qui  putant  me  aliquid  de  anima  humana  velut
certum  statuisse  atque  fixisse,  quod  vel  ex
parentibus per propaginem veniat, vel in actibus
vitae  superioris  atque  coelestis  peccaverit,  ut
corruptibili carne mereretur includi ; et videant sic
a me verba fuisse perpensa, ut retento eo quod
certum  habeo ;  post  peccatum  primi  hominis
natos esse atque nasci caeteros homines in carne
peccati, cui sanandae venit in Domino similitudo
carnis  peccati,  ita  omnia  sonarent,  ut  nulli
praeiudicarent opinioni quatuor illarum, quas [93]
postea  digessi  atque  distinxi,  non  confirmans
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aliquam,  sed  interim  quod  agebam  sequestrata
illarum discussione determinans, ut quaecumque
illarum vera esset, Deus sine dubio laudaretur.

VI. Sive  enim  ex  illa  una  omnes  animae
propagentur, sive singillatim in singulis fiant, sive
extra  creatae  mittantur,  sive  in  corpora  sponte
mergantur ;  procul dubio creatura ista rationalis,
id  est  humanae  animae  natura,  in  corporibus
inferioribus,  hoc  est  terrenis,  post  peccatum
ordinata regit corpus suum, non omni modo pro
arbitrio,  interim  quod  constat  peccatum  primi
hominis.  Non enim dictum est,  Post  peccatum
suum, aut, Posteaquam peccavit ; sed dictum est :
Post peccatum : ut quodlibet postea, si fieri posset,
discussa ratio declararet, sive peccatum eius, sive
peccatum  parentis  carnis  eius,  recte  dictum
intellegeretur  quod  dictum  est :  Post  peccatum  in
inferioribus  corporibus  ordinata  regit  corpus  suum,  non
omni  modo  pro  arbitrio, quia  et  caro  concupiscit
adversus spiritum568, et ingemiscimus gravati569, et
corpus quod corrumpitur, aggravat animam570 : et
quis  omnia  enarret  carnalis  infirmitatis
incommoda ?  quae  utique  non  erunt,  cum
corruptibile  hoc  induerit  incorruptionem571,  ut
absorbeatur mortale a vita.  Tunc itaque spiritale
corpus reget omni modo pro arbitrio ; nunc vero

568 Gal 5, 17.
569 2 Cor 5, 4.
570 Sap 9, 15.
571 1 Cor 15, 53 s.
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non  omni  modo,  sed  sicut  leges  universitatis
sinunt, per quas constitutum est ut corpora  orta
occidant,  et  aucta  senescant572.  Nam  illius  primi
hominis  anima,  ante  peccatum etiamsi  nondum
spiritale  corpus, sed animale,  tamen pro arbitrio
regebat. Post peccatum autem, id est posteaquam
peccatum in illa carne commissum esset, ex qua
deinceps  propagaretur  caro  peccati,  anima
rationalis  sic  est  in  inferioribus  corporibus
ordinata,  ut  non  omni  modo  [94]  pro  arbitrio
regat corpus suum. Quod si nondum acquiescunt
in  parvulis,  qui  nulla  adhuc  peccata  propria
commiserunt,  iam  tamen  esse  carnem  peccati,
quia  et  huic  sanandae,  cum  baptizantur,
necessaria  est  medicina,  similitudo  illa  carnis
peccati ; nec sic istis verbis nostris habent quod
succenseant. Constat quippe, nisi fallor, eamdem
carnem, etiamsi non vitio, sed natura infirma est,
tamen post peccatum coepisse nasci : quia neque
ita creatus est Adam, neque aliquem genuit ante
peccatum.

VII. Quaerant  ergo  alia  quae  recte
reprehendant,  non  solum  in  aliis  festinantius
editis, verum etiam in his ipsis libris meis de Libero
Arbitrio.  Neque enim eos inventuros nego unde
mihi beneficium conferant ; quoniam si illi, quod
iam  in  multorum  manus  exierunt,  corrigi  non
possunt, ego certe quoniam vivo adhuc, possum.
Haec autem verba tam caute a me posita, ut nulli
572 SALLUST., Iugurt. 2, 3.
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de  animae  exortu  quatuor  illarum  opinioni
rationive praescriberem, hi tantum reprehendant,
qui reprehendendam putant eamdem ipsam de re
tam obscura  cunctationem  meam :  contra  quos
me  non  defendo,  quod  recte  faciam  in  hac
quaestione cunctari, cum omnino non dubitem et
immortalem esse animam, non ita  ut  Deus,  qui
solus habet immortalitatem573, sed modo quodam
sui  generis ;  et  eam  esse  creaturam,  non
substantiam Creatoris, et si quid aliud de natura
eius certissimum teneo. Sed quia hoc me facere
compellit  de  animae  exortu  caliginosissimae
quaestionis  obscuritas,  manum  potius  porrigant
confitenti, et quidquid illud est nosse cupienti ; et
doceant, si possunt, vel ostendant, si quid de hac
re  vel  certa  ratione  didicerunt,  vel  apertissimo
divino eloquio crediderunt.  Si  enim ratio contra
divinarum  Scripturarum  auctoritatem  redditur,
quamlibet  acuta sit,  fallit  veri  similitudine ;  nam
vera  [95]  esse  non  potest.  Rursus  si
manifestissimae  certaeque  rationi  velut
Scripturarum sanctarum obicitur auctoritas ; non
intellegit  qui  hoc  facit,  et  non  Scripturarum
illarum sensum,  ad quem penetrare  non potuit,
sed suum potius obicit  veritati,  nec quod in eis,
sed quod in seipso velut pro eis invenit, opponit.

VIII. Exempli gratia : diligenter attende quod
dicam. Scriptum est prope finem libri qui vocatur
Ecclesiastes, cum de solutione hominis,  quae fit
573 1 Tim 6, 16.
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per mortem istam qua dirimitur anima a corpore,
Scriptura loqueretur : Et convertatur pulvis in terram,
sicut fuit ; et spiritus revertatur ad Deum qui dedit eum574.
Sententia huius auctoritatis procul dubio certa est,
nec quemquam decipit falsitate : sed si quispiam
voluerit  eam sic  interpretari,  ut  inde  animarum
propaginem, quod ex illa una quam Deus primo
homini  dedit,  omnes  caeterae  veniant,  conetur
adstruere ; videtur illi suffragari quod ibi de carne
dictum est pulveris nomine (nam utique pulvis et
spiritus nihil aliud hoc loco quam anima et caro
intellegitur), ut eo modo affirmet animam reverti
ad Deum, quod sit de traduce illius animae quam
primo  homini  dedit  Deus,  quemadmodum
convertitur caro in terram, cum sit etiam ipsa de
traduce  illius  carnis  quae  in  primo  homine  de
terra facta est : ac sic contendat ex hoc quod de
carne  notissimum est,  debere  nos  credere  illud
quod de anima occultum est. De traduce quippe
carnis  non ambigitur,  sed de  animae ambigitur.
Utrumque  autem  ita  positum  est  in  hoc
testimonio,  velut  singula  singulis  parili  ratione
reddantur :  caro  scilicet  convertatur  in  terram,
sicut fuit ;  inde enim sumpta est,  quando factus
est primus homo : et spiritus revertatur ad Deum,
qui  dedit  eum  quando  insufflavit  in  faciem
hominis quem finxerat, flatum vitae, [96] et factus

574 Eccle 12, 7.
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est  homo  in  animam  vivam575,  ut  deinceps  ex
utraque re utriusque rei propago decurreret.

IX. Verumtamen  si  illud  est  verum,  quod
animas  non  ex  illa  una  propagatas,  sed  alibi
creatas  singulis  singulas  Deus  dat,  etiam  huic
sententiae  congruit  quod  dictum  est :  Spiritus
revertatur ad Deum qui dedit eum. Solae ergo reliquae
duae opiniones videntur excludi ; quia si fierent in
singulis  hominibus  animae  propriae,  cum
creantur,  non  putatur  dici  debuisse :  Spiritus
revertatur ad Deum qui dedit eum, sed ad Deum qui
fecit eum :  Dedit enim veluti sic sonat, quasi iam
extra  fuerit  quod  dari  posset.  Deinde  quod
dictum  est,  revertatur  ad  Deum, urgent  verbo  et
premunt,  dicentes :  Quomodo  revertetur,  ubi
numquam antea fuerit ? Potius enim dici debuisse
asserunt,  Et  ad  Deum vel  pergat,  vel  vadat  ad
Deum, quam, Revertatur ad Deum, si numquam
illic antea spiritus iste fuisse credendus est. Item
quomodo animae sponte labantur in corpus, cum
scriptum sit,  dedit  eum, non tam in promptu est
explicare.  Ac  per  hoc,  ut  dixi,  duae  istae
opiniones  sub verbis  huius  testimonii  laborant :
una,  qua  putantur  singulae  quaeque  animae  in
singulis suis corporibus fieri ; alia, qua putantur in
corpora sponte demergi. Duabus autem illis, sive
de  traduce  illius  unius  veniant,  sive  antea  iam
creatae  et  apud  Deum  constitutae,  singulis

575 Gen 2, 7.
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corporibus  dentur,  sine  labore  verba  ista
coaptantur.

X. Et tamen si assertores eius sententiae qua
creduntur animae in suis singulis corporibus fieri,
affirment ita esse dictum de spiritu, qui pro anima
positus est :  Deus dedit eum, quemadmodum recte
dicitur dedisse nobis oculos, vel aures, vel manus,
vel  quodlibet  aliud ;  quae  membra  utique  non
extra iam fecerat, et alicubi [97] reposita habebat,
quae cum opus esset,  daret,  hoc est,  adderet  et
adiungeret ;  sed  illic  ea  fecit  in  corpore,  cui
dedisse  illa  dicitur :  quid  ei  respondeatur  non
video ;  nisi  forte alia vel testimonia proferantur,
vel certa ratio unde ista opinio refellatur. Itemque
illi qui putant animas in corpora sponte defluere,
sic  accipiunt  dictum :  Deus  dedit  eum, quomodo
dictum  est :  Tradidit  illos  Deus  in  concupiscentiam
cordis  eorum576.  Proinde unum verbum relinquitur,
quod  dictum  est,  revertatur  ad  Deum, quo  pacto
accipi possit reverti, ubi ante non fuit, si animae
in suis quaeque corporibus fiunt ; quo solo verbo
una illarum quatuor angustatur opinio. Sed neque
propter hoc unum verbum temere existimo illam
sententiam  esse  refutandam,  ne  forte  possit
ostendi  aliquo  genere  locutionis,  quo  sancta
Scriptura uti solet, hoc quoque recte dici potuisse,
ut  reverti  intellegatur  ad Deum spiritus  creatus,
tamquam  ad  auctorem  a  quo  creatus  est,  non
tamquam ad eum apud quem primitus fuit.
576 Rom 1, 24.
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XI. Haec  ideo  scripsi,  ut  quisquis  illarum
quatuor de anima sententiarum aliquam voluerit
adstruere  atque defendere,  talia  proferat,  vel  de
Scripturis in auctoritatem ecclesiasticam receptis,
quae  non  possint  aliter  accipi ;  sicuti  est,  quod
Deus hominem fecit : vel rationem tam certam, ut
contradictio aut nulla existat, aut insaniae similis
merito  iudicetur ;  velut  si  quisquam  dicat,  nec
veritatem cognoscere, nec falli quemquam posse
nisi  viventem.  Neque  enim  ut  videamus  quam
hoc sit verum, Scripturarum auctoritas necessaria
est, ac non sensus ipse communis ita verum esse
perspicua  ratione  proclamat,  ut  quisquis
contradixerit, dementissimus habeatur. Hoc si in
ista  obscurissima quaestione quae de anima est,
[98]  praestare  aliquis  potest,  adiuvet  imperitiam
meam :  quod  si  non  potest,  non  culpet
cunctationem meam.

XII. De virginitate autem sanctae Mariae, si
hoc  quod  scripsi  non  persuadet  fieri  potuisse,
neganda  sunt  omnia  quae  mirabiliter  in
corporibus  acciderunt.  Quod  si  propterea  non
creditur, quia semel factum est, quaere ab amico
quem hoc adhuc movet, utrum nihil inveniatur in
litteris  saecularibus quod et semel factum sit,  et
tamen creditum non fabulosa vanitate, sed, sicut
existimant, historica fide ;  quaere, obsecro te. Si
enim tale aliquid in illis litteris inveniri negaverit,
admonendus  est ;  si  autem  fassus  fuerit,  soluta
quaestio est.
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EPISTOLA CXLIV.577

DOMINIS  HONORABILIBUS  ET  MERITO
SUSCIPIENDIS, CARISSIMIS AC DESIDERATISSIMIS
FRATRIBUS  IN  OMNI  HONORUM  GRADU,
CIRTENSIBUS, AUGUSTINUS EPISCOPUS.

Augustinus  Cirtensibus  a  factione  Donatistarum
conversis  ad  Ecclesiæ  catholicæ  societatem  gratulatur :
admonens ut hoc divino tribuant muneri.

I. Si  id  quod in  vestra  civitate  nos  graviter
contristabat,  absumptum  est,  si  duritia  cordis
humani,  resistens  manifestissimae  et
quodammodo publicae veritati,  eiusdem veritatis
vi  evicta  est,  si  sapit  dulcedo  pacis,  unitatisque
caritas  non  iam  reverberat  oculos  saucios,  sed
sanos  illustrat  ac  vegetat ;  non sunt  haec  opera
nostra, [99] sed Dei : non haec humanis operibus
omnino tribuerem, nec si cum apud vos essemus,
tanta conversio multitudinis nobis loquentibus et
hortantibus proveniret. Hoc agit ille et efficit, qui
per  ministros  suos  rerum  signis  extrinsecus
admonet,  rebus  autem  ipsis  per  seipsum
intrinsecus  docet.  Nec  ideo  pigrius  moveri  nos
oportet  ad  visendos  vos,  quoniam  quidquid  in
vobis  laudabile  est  factum, non a nobis,  sed ab
illo factum est qui facit  mirabilia  solus578.  Multo
enim  alacrius  debemus  accurrere  ad  spectanda
opera  divina  quam nostra ;  quia  et  nos,  si  quid
boni  sumus opus,  illius,  non hominum sumus :
577 Alias CXXX, quæ autm 144 erat, nunc 145.  – Scripta circa hoc tempus.
578 Ps 71, 18.
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unde Apostolus dixit : Neque qui plantat est aliquid,
neque qui rigat ; sed qui incrementum dat Deus579.

II. Xenocrates  Polemonem,  ut  scribitis,  et
nos  ex  illis  litteris  recordamur,  de  fruge
temperantiae  disputando,  non  solum  ebriosum,
verum etiam tunc ebrium, ad mores alios repente
convertit. Quamquam ergo ille, sicut prudenter et
veraciter  intellexistis,  non Deo fuerit  acquisitus,
sed tantum a dominatu luxuriae liberatus, tamen
ne idipsum quidem, quod melius in eo factum est,
humano  operi  tribuerim,  sed  divino.  Ipsius
namque corporis,  quod est infimum nostrum, si
qua bona sunt, sicut forma et vires et salus, et si
quid eiusmodi est, non sunt nisi ex Deo creatore
ac perfectore naturae ; quanto magis animi bona
donare nullus alius potest ! Quid enim superbius,
vel ingratius cogitare potest humana vecordia, si
putaverit  cum  carne  pulchrum  faciat  Deus
hominem, animo castum ab homine fieri ? Hoc in
libro christianae Sapientiae sic scriptum est : Cum
scirem, inquit, quia nemo esse potest continens, nisi Deus
det ;  et  hoc  ipsum  erat  sapientiae  scire  cuius  esset  hoc
donum580.  Polemo ergo, si ex luxurioso continens
factus ita sciret cuius [100] esset hoc donum, ut
eum  abiectis  superstitionibus  Gentium  pie
coleret ; non solum continens, sed etiam veraciter
sapiens et salubriter religiosus existeret : quod ei
non  tantum  ad  praesentis  vitae  honestatem,

579 1 Cor 3, 7.
580 Sap 8, 21.
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verum  et  ad  futurae  immortalitatem  valeret.
Quanto  minus  igitur  mihi  arrogare  debeo
conversionem  istam  vestram,  vel  populi  vestri,
quam  modo  nobis  nuntiastis,  quae  me  nec
loquente,  nec  saltem  praesente,  procul  dubio
divinitus facta est,  in quibus veraciter facta est !
Hoc  itaque  praecipue  cognoscite,  hoc  pie
humiliterque  cogitate.  Deo,  fratres,  Deo  gratias
agite ;  Deum  timete,  ne  deficiatis ;  amate,  ut
proficiatis.

III. Si autem adhuc quosdam amor hominis
occulte  segregat,  et  timor  hominis  fallaciter
congregat ;  observent  qui  tales  sunt,  quoniam
Deum  cui  nuda  est  humana  conscientia,  nec
testem fallunt, nec iudicem fugiunt. Si quid autem
illos de quaestione ipsius unitatis, pro suae salutis
sollicitudine permovet, hoc sibi quantum existimo
iustissimum extorqueant, ut de catholica Ecclesia,
id est toto orbe diffusa, potius id credant quod
divinae  Scripturae  dicunt,  non  quod  linguae
humanae  maledicunt.  De  ipsa  vero  dissensione
quae  inter  homines  orta  est  (qui  qualeslibet
fuerint,  non  utique  praeiudicant  promissis  Dei,
qui  dixit  ad  Abraham :  In  semine  tuo  benedicentur
omnes  gentes581 ;  quod creditum est  cum audiretur
praedictum,  et  negatur  cum  videtur  impletum),
hoc  tantum interim brevissimum, et,  nisi  fallor,
invictissimum  cogitent ;  aut  actam  esse  istam
causam in  ecclesiastico  transmarino  iudicio,  aut
581 Gen 26, 4.
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non esse actam. Si acta ibi non est, innocens est
Christi  societas  per  omnes  transmarinas  gentes,
cuius  societatis  nos  communione  gaudemus,  et
ideo  ab  eis  innocentibus  utique  sacrilega
diremptione [101] separantur : si vero acta est ibi
ista  causa,  quis  non intellegat,  quis  non sentiat,
quis  non videat,  eos  in  ea  victos,  quorum inde
communio  separata  est ?  Eligant  ergo  utrum
malint credere, quod pronuntiaverunt ecclesiastici
cognitores,  an quod murmurant  victi  litigatores.
Adversus  istam  complexionem  dictu
brevissimam, intellectu  facillimam, attendite  pro
vestra  prudentia  diligenter,  quam  nihil  sobrium
responderi possit ; et tamen malus Polemo magis
ebrietate inveterati erroris evertitur. Date veniam
prolixiori  fortassis  epistolae  quam  iucundiori ;
verumtamen, ut arbitror, utiliori quam blandiori,
domini  honorabiles  et  merito  suscipiendi,
carissimi ac desiderantissimi fratres.  De adventu
autem  nostro  ad  vos,  utrorumque  desiderium
Deus  impleat.  Quanto  enim  caritatis  ardore
accendamur ad visendos vos, verbis explicare non
possumus ;  sed  vos  benigne  credere  minime
dubitamus.

EPISTOLA CXLV.582

DOMINO FRATRI SANCTO ET DESIDERABILI
ANASTASIO,  AUGUSTINUS,  IN  DOMINO
SALUTEM.

582 Alias cXLIV, quæ autem 145 erat, nunc 248. – Scripta circa an. 412 aut
413.
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Anastasio  rescribens  Augustinus  docet,  non  per
legem sed per gratiam,  neque timore sed charitate impleri
justitiam.

1. Salutandi  Sinceritatem  tuam  fidissima
occurrit  occasio  honorabilium  servorum  Dei,
fratrum nostrorum Lupicini  et Concordialis,  per
quos etiamsi non [102] scriberem, posset Caritas
tua omnia quae apud nos aguntur, addiscere. Scio
enim quantum nos in Christo diligas,  quia et tu
scis quantum in illo vicissim diligaris a nobis : et
ideo  non dubitavi  te  contristari  potuisse,  si  eos
vidisses sine litteris meis, quos a nobis profectos,
et  tanta  nobis  familiaritate  coniunctos  ignorare
non  posses ;  simul  etiam  quia  rescriptorum
debitor fui. Nam ex quo sumpsi epistolam tuam,
nisi  nunc primum rescripsisse me nescio :  tantis
enim  curis  obstricti  et  distenti  sumus,  ut  etiam
hoc nesciam.

II. Vobis autem quemadmodum sit et utrum
vobis  aliquam  requiem,  quantum  in  hac  terra
potest,  Dominus  praestiterit,  valde  nosse
cupimus :  quoniam  si  glorificatur  unum
membrum, congaudent omnia membra583 ;  atque
ita  plerumque  contingit,  ut  dum aliquos  fratres
nostros in quantulacumque requie constitutos, in
mediis nostris anxietatibus cogitamus, non parva
ex  parte  recreemur,  tamquam  et  nos  in  ipsis
quietius tranquilliusque vivamus. Quamvis etiam
cum  molestiae  in  huius  vitae  fragilitate
583 1 Cor 12, 26.
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crebrescunt,  aeternam  requiem  nos  desiderare
compellunt. Mundus quippe iste periculosior est
blandus quam molestus, et magis cavendus cum
se  illicit  diligi,  quam  cum  admonet  cogitque
contemni.  Nam  cum  omnia  quae  in  illo  sunt,
concupiscentia  sint  carnis,  et  concupiscentia
oculorum, et ambitio saeculi584 ; saepe etiam iis qui
talibus  spiritalia,  invisibilia,  aeterna  praeponunt,
inserit  se  terrenae  suavitatis  affectus,  et
delectationibus  suis  nostra  comitatur  officia.
Quanto  enim sunt  caritati  futura  meliora,  tanto
sunt infirmitati violentiora praesentia. Et utinam ii
qui  ea  videre  et  gemere  noverunt,  vincere  et
evadere  mereantur !  quod  sine  Dei  gratia  nullo
modo voluntas implet  humana ;  quae nec libera
dicenda  est,  [103]  quamdiu  est  vincentibus  et
vincientibus  cupiditatibus  subdita.  A  quo  enim
quis  devictus  est,  huic  et  servus  addictus  est585 :
et :  Si vos Filius liberaverit, ait ipse Dei Filius,  tunc
vere liberi eritis586.

III. Lex itaque docendo et iubendo quod sine
gratia  impleri  non  potest,  homini  demonstrat
suam  infirmitatem,  ut  quaerat  demonstrata
infirmitas  Salvatorem,  a  quo  sanata  voluntas
possit quod infirma non posset. Lex igitur adducit
ad  fidem,  fides  impetrat  Spiritum  largiorem,587

584 1 Io 2, 17.
585 2 Pt 2, 19.
586 Io 8, 36.
587 Beda vulgatus : 2 Cor. III habet, largitorem.
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diffundit Spiritus caritatem, implet caritas legem.
Ideo  lex  paedagogus  vocatur588,  sub  cuius
minacissima  severitate  qui  invocaverit  nomen
Domini  salvus  erit589.  Quomodo  autem
invocabunt in quem non crediderunt590 ? Proinde
ne littera sine spiritu occidat, Spiritus vivificans591

credentibus  et  invocantibus  datur ;  caritas  vero
Dei diffunditur in cordibus nostris per Spiritum sanctum
qui  datus  est  nobis592,  ut  fiat quod idem apostolus
dicit : Plenitudo legis caritas593. Ita bona est lex illi qui
ea  legitime  utitur594 :  utitur  autem  legitime  qui
intellegens  quare  sit  data,  per  eius
comminationem confugit ad gratiam liberantem.
Huic  gratiae  qua  iustificatur  impius,  quisquis
ingratus velut ad legem implendam de suis viribus
fidit,  ignorans  Dei  iustitiam,  et  suam  volens
constituere,  iustitiae  Dei  non est  subditus595 :  ac
per hoc fit ei lex non absolutionis adiutorium, sed
vinculum criminis.  Non quia lex malum est, sed
quia peccatum, sicut scriptum est,  per bonum talibus
operatur  mortem596.  Per  mandatum  enim  gravius

588 Gal 3, 24.
589 Ioel 2, 32.
590 Rom 10, 14.
591 2 Cor 3, 6.
592 Rom 5, 5.
593 Rom 13, 10.
594 1 Tim 1, 8.
595 Rom 10, 3.
596 Rom 7, 13.
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delinquit, qui per mandatum scit quam malum sit
quod admittit. [104]

IV. Inaniter  autem  putat  victorem  se  esse
peccati, qui poenae timore non peccat ; quia etsi
non  impletur  foris  negotium  malae  cupiditatis,
ipsa tamen mala cupiditas intus est hostis. Et quis
coram Deo innocens invenitur, qui vult fieri quod
vetatur, si subtrahas quod timetur ? Ac per hoc in
ipsa voluntate reus est, qui vult facere quod non
licet  fieri,  sed ideo non facit,  quia  impune non
potest fieri. Nam quantum in ipso est, mallet non
esse  iustitiam  peccata  prohibentem  atque
punientem. Et utique si mallet non esse iustitiam,
quis dubitaverit quod eam, si posset, auferret ? Ac
per  hoc  quomodo  iustus  est,  iustitiae  talis
inimicus, ut eam, si potestas detur, praecipientem
auferat,  ne comminantem vel  iudicantem ferat ?
Inimicus ergo iustitiae est, qui poenae timore non
peccat :  amicus  autem  erit,  si  eius  amore  non
peccet ; tunc enim vere timebit peccare. Nam qui
gehennas metuit, non peccare metuit, sed ardere.
Ille  autem peccare metuit,  qui  peccatum ipsum,
sicut gehennas odit. Ipse est timor Domini castus,
permanens in saeculum saeculi597. Nam ille timor
poenae, tormentum habet, et non est in caritate,
eumque perfecta caritas foras mittit598.

V. Tantum  porro  quisque  peccatum  odit,
quantum iustitiam diligit ; quod non poterit lege

597 Ps 18, 10.
598 1 Io 4, 18.
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terrente  per  litteram,  sed  Spiritu  sanante  per
gratiam.  Tunc  fit  quod  Apostolus  admonet :
Humanum dico, propter infirmitatem carnis vestrae : sicut
enim exhibuistis membra vestra deservire immunditiae et
iniquitati  ad  iniquitatem ;  sic  nunc  exhibete  membra
vestra  deservire  iustitiae  in  sanctificationem599.  Quid
enim  est.  Sicut  illud,  ita  et  hoc :  nisi,
Quemadmodum  ad  peccandum  nullus  vos
cogebat  timor,  sed  ipsius  libido  voluptasque
peccati ;  sic  [105]  ad  iuste  vivendum  non  vos
supplicii  metus  urgeat,  sed  ducat  delectatio
caritasque  iustitiae ?  Et  haec  quidem,  quantum
mihi  videtur,  nondum  est  perfecta,  sed
quodammodo adulta iustitia. Neque enim frustra
praemitteret :  Humanum  dico,  propter  infirmitatem
carnis vestrae, nisi quia plus aliquid dicendum fuit,
si iam illi ferre potuissent. Plus quippe servitutis
debetur  iustitiae,  quam  peccato  solent  homines
exhibere.  Nam  poena  corporis  etsi  non  a
voluntate,  tamen revocat  ab opere  peccati.  Nec
facile  quisquam  est  qui  palam  committat,  quo
illicitam  et  immundam  percipiat  voluptatem,  si
cruciatus vindictae certum est continuo secuturos.
Iustitia vero sic amanda est, ut ab eius operibus
etiam poenae corporis nos cohibere non debeant,
atque  inter  manus  etiam  crudelium  inimicorum
luceant opera nostra coram hominibus, ut quibus

599 Rom 6, 19, Beda vulgatus ibidem.
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placere  possunt,  glorificent  Patrem nostrum qui
in coelis est600.

VI. Hinc  est  quod  ille  fortissimus  iustitiae
dilector  exclamat :  Quis  nos  separabit  a  caritate
Christi ?  tribulatio ?  an  angustia ?  an  persecutio ?  an
fames ?  an nuditas ?  an periculum ?  an gladius ?  sicut
scriptum est, Quoniam propter te mortificamur tota die ;
deputati sumus ut oves occisionis601.  Sed in his omnibus
supervincimus per eum qui dilexit nos. Certus sum enim
quia  neque  mors,  neque  vita,  neque  angelus,  neque
principatus, neque praesentia, neque futura, neque virtus,
neque  altitudo,  neque  profundum,  neque  creatura  alia
poterit nos separare a caritate Dei quae est in Christo Iesu
Domino  nostro602.  Vide  quemadmodum  non
utcumque ait : Quis nos separabit a Christo ; sed
ostendens  unde cohaereamus Christo :  Quis  nos,
inquit,  separabit  a  caritate  Christi ? Caritate  igitur
Christo,  non  poenae  [106]  timore  cohaeremus.
Deinde, commemoratis eis quae videntur habere
violentiam,  nec  tamen  habent  valentiam
separandi,  ita  conclusit,  ut  eamdem  diceret
caritatem Dei quam dixerat Christi. Et quid est, a
caritate  Christi, nisi  a  caritate  iustitiae ?  de  illo
quippe dictum est :  Qui factus est  nobis  sapientia a
Deo,  et  iustitia,  et  sanctificatio,  et  redemptio ;  ut,
quemadmodum scriptum est,  Qui  gloriatur,  in  Domino

600 Mt 5, 16.
601 Ps 43, 22.
602 Rom 8, 35-39.
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glorietur603.  Sicut  ergo  ille  est  iniquissimus,  quem
nec  poenae  corporales  deterrent  ab  immundis
operibus sordidae voluptatis ;  ita ille  iustissimus,
qui nec poenarum corporalium terrore revocatur
a sanctis operibus luminosissimae caritatis.

VII. Quae  caritas  Dei,  quod  perpetua
cogitatione  tenendum  est,  diffunditur  in  cordibus
nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis604, ut qui
gloriatur, in Domino glorietur605. Cum ergo nos huius
caritatis  qua  lex  verissime  impletur,  pauperes
egentesque  sentimus,  non  de  inopia  nostra
divitias eius exigere, sed orando petere, quaerere,
pulsare  debemus ;  ut  ille,  apud  quem  est  fons
vitae, det nobis inebriari ab ubertate domus suae,
et voluptatis suae potari torrente606 : quo inundati
atque  vegetati,  non  solum  tristitia  non
absorbeamur,  verum  etiam  gloriemur  in
tribulationibus, scientes quia tribulatio patientiam
operatur,  patientia  probationem, probatio  spem,
spes  vero  non  confundit607 ;  non  quia  per  nos
ipsos  hoc  possumus,  sed  quoniam  caritas  Dei
diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum qui
datus est nobis.

VIII. Delectavit  me  ista  saltem  per  litteras
loqui tecum, quae cum praesente non potui :  et

603 1 Cor 1, 30-31 ; cf. Ier 9, 24.
604 Rom 5, 5.
605 1 Cor 1, 31.
606 Ps 35, 9.
607 Rom 5, 4.

275



hoc non propter te, qui non alta sapiens consentis
humilibus608 ;  sed  propter  [107]  quosdam  qui
nimium arrogant  humanae  voluntati,  quam lege
data  putant  ad  eam  implendam  sibi  posse
sufficere,  nulla  super  doctrinam  legis  gratia
sanctae  inspirationis  adiutam :  per  quorum
disputationem infirmitati hominum miserae atque
indigae  suadetur,  ut  nec  orare  debeamus  ne
intremus  in  tentationem.  Non  quia  hoc  audent
aperte  dicere ;  sed  eorum  sententiam,  velint,
nolint,  hoc  utique  sequitur.  Nam  utquid  nobis
dicitur :  Vigilate et orate ne intretis  in tentationem609 ?
utquid etiam secundum hanc exhortationem, cum
doceret orare, praecepit ut dicamus : Ne nos inferas
in tentationem610 ; si hoc non impletur ex adiutorio
gratiae  divinae,  sed  id  totum  est  in  arbitrio
voluntatis  humanae ? Quid plura ? Saluta fratres
qui tecum sunt, et orate pro nobis, ut salvi simus
secundum illam salutem de qua dicitur :  Non est
opus sanis medicus, sed male habentibus ; non veni vocare
iustos, sed peccatores611. Orate ergo pro nobis, ut iusti
simus ; quod quidem homo non potest nisi norit
et velit,  et erit  continuo qui plene voluerit :  sed
hoc  ipsum  in  eo  non  erit,  nisi  gratia  Spiritus
sanetur, et adiuvetur ut possit. [108]

608 Rom 12, 16.
609 Mt 26, 41.
610 Mt 6, 13.
611 Mt 9, 12-13.
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EPISTOLA CXLVI.612

DOMINO  DILECTISSIMO,  ET
DESIDERATISSIMO  FRATRI  PELAGIO,
AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Pelagium  resalutat :  et  pro  litteris  ipsius  officiosis
gratiam habet.

Gratias ago plurimum quod me litterisxv tuis
exhilarare dignatus es, et certum facere de salute
vestra.  Retribuat  tibi  Dominus  bona,  quibus
semper  sis  bonus,  et  cum illo  aeterno  vivas  in
aeternum, domine dilectissime, et desideratissime
frater.  Ego  autem  etsi  in  me  non  agnosco
praeconia  de  me  tua,  quae  tuae  Benignitatis
epistola  continet ;  benevolo  tamen  animo  erga
exiguitatem  meam  ingratus  esse  non  possum :
simul admonens ut potius ores pro me, quo talis a
Domino fiam, qualem me iam esse arbitraris.  Et
alia  manu : Memor  nostri,  incolumis  Domino
placeas,  domine  dilectissime,  et  desideratissime
frater

DE DUABIS PROXIME SEQUENTIBUS 
EPISTOLIS. LIB. II. RETRACT. CAPUT XLI.

DE videndo  Deo  scripsi  librum,  ubi  de
spiritali  corpore,  quod  erit  in  resurrectione
sanctorum,  [109]  inquisitionem  cliligentiorem
distuli, utrum vel quomodo Deus, qui spiritus est,
etiam per corpus tale  videatur :  sed eam postea

612 Ex lib. de gerstis Pelag. quæ autem 146 erat, nunc 205. – Scripta circa
idem tempus.
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quæstionem  sane  difficillimam  in  novissimo,  id
est in vicesimo et secundo libro de Civitate Dei,
satis quantum arbitror explicavi.  Inveni etiam in
quodam nostro  codice,  in  quo et  iste  liber  est,
quoddam Commonitorium a me factum de hac re
ad episcopum Sicccn- sem Fortunatianum, quod
in  opusculorum  meorum  indiculo,613 nec  inter
libros, nec inter Epistolas est notatum. Hic liber
sic incipit,  Memor debiti. Illud autem,  Sicut præsens
rogavi.

DE VIDENDO DEO LIBER SEU EPISTOLA 
CXLVII.614

AUGUSTINUS PAULINAE, SALUTEM.

Docet Deum corporeis oculis videri non posse.
I. Memor debiti quod ex tua petitione et mea

promissione  factum  est,  religiosa  famula  Dei
Paulina, persolutionis quoque eius neglegens esse
non debui.  Cum enim petivisses ut  de invisibili
Deo,  utrum per  oculos  corporeos  possit  videri,
prolixe aliquid copioseque ad te scriberem, negare
non  potui,  ne  sanctum  tuum  studium
offenderem ; sed promissum distuli, sive propter
alias  occupationes  meas,  sive  quod  a  me  id
flagitaretur, unde [110] aliquanto diutius cogitari
oportebat.  Sed  cum  tanta  res  esset  quae,
cogitando  non  tam  quid  de  ea  sentiendum
dicendumve  esset,  quam  quonam  modo
613 Indiculus opusculorum S. August.
614 Alias CXII, quæ autem 147 erat, nunc 33. – Scripta videtur an. 413.
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persuadendum  iis  qui  diversa  sentirent,  fieret
difficilior ; finem aliquando dilationi adhibendum
putavi,  sperans  divinum  adiutorium magis  mihi
scribenti quam differenti adfuturum. Quamobrem
primum  mihi  videtur  plus  valere  in  hac
inquisitione vivendi quam loquendi modum. Nam
qui didicerunt a Domino Iesu Christo mites esse
et  humiles  corde615,  plus  cogitando  et  orando
proficiunt, quam legendo et audiendo. Nec ideo
tamen  agere  partes  suas  sermo  cessaverit,  sed
cum  plantator  et  rigator  officium  sui  gesserit
muneris,  caetera  illi  qui  dat  incrementum,
relinquit616 ;  ille  quippe etiam ipsum plantatorem
rigatoremque formavit.

II.  Secundum  interiorem  igitur  hominem
percipe verba intellectus. Ipse enim renovatur de
die  in  diem,  etiam  cum  exterior  iste
corrumpitur617, sive castigatione abstinentiae, sive
aliqua morbida valetudine, sive quolibet casu, vel
certe, quod necesse est etiam iis qui sano corpore
diu  vivunt,  ipso  aetatis  accessu.  Erige  itaque
spiritum mentis tuae, qui renovatur in agnitione
Dei secundum imaginem eius qui creavit eum618 ;
ubi per fidem in te habitat Christus619 ; ubi non est
Iudaeus et Graecus, servus et liber,  masculus et

615 Mt 21, 29.
616 1 Cor 3, 7.
617 2 Cor 4, 16.
618 Col 3, 10.
619 Eph 3, 17.
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femina620 ;  ubi  non  morieris,  cum solvi  corpore
coeperis,  quia  nec  ibi  marcuisti,  cum  sis  annis
gravis.  Hoc interiore  tuo erecta intende,  et vide
quae loquor.  Nolo auctoritatem meam sequaris,
ut  ideo  putes  tibi  aliquid  necesse  esse  credere,
quoniam  a  me  dicitur :  sed  aut  Scripturis
canonicis credas, si quid nondum quam verum sit
vides,  aut  interius  demonstranti  veritati,  ut  hoc
plane videas. [111]

III. Exempli gratia dicam aliquid quo ad haec
certius  praestruaris,  et  inde  potissimum  unde
nobis in hoc ipso opere propositus est disputandi
labor. Credimus videri Deum, non quia videmus
vel per oculos corporis sicut videmus hunc solem,
vel mentis obtutu sicut se quisque interius videt
viventem, videt volentem, videt quaerentem, videt
scientem, videt nescientem. Tu itaque lectis ipsa
his  litteris,  solem quidem te  vidisse  recolis  per
oculos corporis, potes etiam statim videre, si est
id temporis, et eo loci es ubi ex ea parte coelum
oculis tuis usque ad solem contuendum patet. Ad
illa vero videnda quae mente conspici dixi, id est
quod  vivas,  quod  videre  Deum  velis,  quod  id
requiras, quod te vivere et velle et quaerere scias,
quomodo autem Deus videatur nescias ; ad haec,
inquam,  omnia  videnda  non  oculos  corporis
adhibes, nec intervallum loci per quod intendatur
obtutus,  ut ad ea cernenda perveniat,  sentis  aut
quaeris :  sic  vides  vitam  tuam,  voluntatem,
620 Gal 3, 28.
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inquisitionem,  scientiam,  ignorantiam,  quia  nec
ipsa est contemnenda visio, videre quod nescias.
Sic,  inquam, vides  haec  omnia,  ut  in  te  videas,
apud te habeas, ac sine ullis figurarum lineamentis
colorumque  nitoribus,  tanto  clarius  et  certius,
quanto  simplicius  interiusque  conspicias.  Cum
igitur  nec  corporis  oculis,  sicut  corpora  sive
coelestia, sive terrestria, nec mentis aspectu, sicut
ea  sunt,  quorum  nonnulla  commemoravi,  quae
apud  temetipsam  certissime  intueris,  nunc
videamus Deum ;  cur credimus eum videri,  nisi
quia  Scripturae  accommodamus  fidem,  ubi
legitur :  Beati  mundo  corde ;  quoniam  ipsi  Deum
videbunt621 ; et si qua alia in hanc sententiam eadem
divina auctoritate conscripta sunt, cui non credere
nefas  ducimus ;  credere  autem  pietatis  esse
minime dubitamus ? [112]

IV. Hanc itaque distinctionem tene, ut si quid
te admonuero, disserendo, quod ita videas oculis
carnis,  vel  ullo  alio  sensu  eius  sentias,  seu  te
sensisse recolas sicut sentiuntur colores, fragores,
odores,  sapores,  fervores,  et  si  quid  aliud  per
corpus cernendo, audiendo, olfaciendo, gustando,
tangendo sentiamus ; aut ita videas mentis intuitu,
ut  vides  vitam,  voluntatem,  cogitationem,
memoriam, intellegentiam, scientiam, fidem tuam,
et quidquid aliud mente conspicis, atque ita esse
non  tantum  credendo,  sed  plane  vivendo  non
dubitas ; hoc me iudices ostendisse. Quod autem
621 Mt 5, 8.
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non  sic  ostendero,  ut  aut  corporis,  aut  animi
sensu  visum  perceptumque  teneatur,  et  tamen
dixero aliquid quod aut verum quidem, aut falsum
esse necesse sit,  sed nullo illorum duum genere
videatur ; restat ut tantummodo credatur vel non
credatur.  Sed  si  divinarum Scripturarum,  earum
scilicet  quae  canonicae  in  Ecclesia  nominantur,
perspicua  firmatur  auctoritate,  sine  ulla
dubitatione credendum est. Aliis vero testibus vel
testimoniis,  quibus  aliquid  credendum  esse
suadetur,  tibi  credere  vel  non  credere  liceat,
quantum  ea  momenti  ad  faciendum  fidem  vel
habere vel non habere perpenderis.

V. Si enim ea quae non vidimus, hoc est, in
praesenti apparentia non sensimus vel mente vel
corpore,  neque de Scripturis sanctis vel legendo
vel  audiendo  didicimus,  nulla  omnino
credidissemus ;  unde  sciremus  esse  civitates  ubi
numquam  fuimus ;  vel  a  Romulo  conditam
Romam,  vel,  ut  de  propioribus  loquar,
Constantinopolim  a  Constantino ?,  unde
postremo  sciremus  quinam  parentes  nos
procreavissent,  quibus  patribus,  avis,  maioribus
geniti  essemus ?  Talium  quippe  cum  plurima
sciamus, non tamen ea vel ullo sensu praesentia,
sicut  solem,  sicut  nostri  animi  voluntatem,  vel
canonicorum eloquiorum [113]  auctoritate,  sicut
Adam fuisse primum hominem, aut Christum in
carne natum passumque resurrexisse didicimus ;
sed  aliis  referentibus,  de  quorum testimonio  in
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hoc dumtaxat rerum genere minime dubitandum
esse  putavimus.  In  quibus  si  alicubi  fallimur,
credendo vel ita esse quod non ita est, vel non ita
esse quod ita est, nihil periculi esse iudicamus, si
non sit contra illam fidem qua pietas informatur.
Haec  praelocutio  mea  nondum  propositam
discutit  quaestionem,  sed te atque alios  qui  ista
lecturi  sunt,  praestruit  quales  seu  meorum  seu
quorumlibet scriptorum iudices esse debeatis ; ne
vel scire vos opinemini quod nescitis, vel temere
credatis quod neque corporis sensibus aut animi
contuitu  in  eiusdem  rei  quae  cognoscenda  est,
evidentia  percepistis,  neque  canonicarum
Scripturarum  auctoritate,  etiamsi  non  adfuit
sensibus  vel  animi  vel  corporis  vestri,  tamen
credendum esse didicistis.

VI.  Iamne  ergo  venimus  ad  causam ?  an
adhuc  lecturus  instruendus  est ?  Nonnulli  enim
putant ipsum quod dicimus credere, cum res vera
creditur, hoc solum esse mente contueri. Quod si
ita est, fallitur ista nostra superior praelocutio, in
qua  distinximus  aliud  esse  aliquid  sentire  per
corpus, sicut in coelo solem, et in terra montem,
arborem,  corpusve  quodlibet ;  et  aliud  mentis
intuitu  rem nihilominus  evidentem,  sicut  nostra
voluntas  a  nobismetipsis  intus  aspicitur  cum
aliquid volumus, vel cogitatio cum cogitamus, vel
memoria  dum  recordamur,  vel  tale  aliquid  in
animo sine corpore : aliud autem credere quod in
corporis  mentisve  conspectu  nec  adest  nec
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adfuisse recolitur ;  sicut sine parentibus creatum
Adam,  et  natum  ex  Virgine  passumque
resurrexisse  Christum.  Haec  enim  etiam
corporaliter  facta  sunt,  et  videri  per  corpus,  si
tunc  adessemus,  utique  potuerunt :  nunc  [114]
autem non adsunt, sicut adest ista lux quae oculis
cernitur, aut voluntas qua nunc aliquid volumus,
quae mente conspicitur. Sed quia haec distinctio
falsa  non  est,  profecto  illa  praestructio  minus
habebat,  quod inter  credere,  et  aliquid praesens
mente conspicere, ne omnino unum atque idem
putaretur,  parum  clara  fuerat  elocutione
discretum.

VII.  Quid ergo dicemus ?  Num satis  est  ut
inter videre et credere hoc distare dicamus, quia
praesentia  videntur,  creduntur  absentia ?  Plane
forsitan  satis  est,  si  praesentia  illa  hoc  loco
intellegamus  dicta,  quae  praesto  sunt  sensibus
sive  animi  sive  corporis,  unde  etiam  ducto
vocabulo  praesentia  nominantur.  Sic  enim hanc
lucem  corporis  sensu,  sic  et  meam  voluntatem
plane  video,  quia  praesto  est  animi  sensibus,
atque intus mihi praesens est.  Si  quis vero mihi
indicet  voluntatem suam,  cuius  os  et  vox  mihi
praesens est ; tamen quia ipsa voluntas quam mihi
indicat, latet sensum corporis et animi mei, credo,
non  video :  aut  si  eum  mentiri  existimo,  non
credo, etsi forte, ut dicit,  ita sit. Creduntur ergo
illa  quae  absunt  a  sensibus  nostris,  si  videtur
idoneum  quod  eis  testimonium  perhibetur.
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Videntur  autem  quae  praesto  sunt,  unde  et
praesentia  nominantur  vel  animi  vel  corporis
sensibus. Nam cum sint quinque corporis sensus,
cernendi, audiendi, olfaciendi, gustandi, tangendi ;
visus quidem in eis praecipue oculis attributus est,
verumtamen hoc verbo utimur et in caeteris. Non
enim  tantum  dicimus,  Vide  quid  luceat ;  sed
etiam, Vide quid sonet, Vide quid oleat, Vide quid
sapiat,  Vide  quid  caleat.  Nec  quia  dixi  ea  credi
quae absunt a  sensibus nostris,  sic  accipiatur ut
inter  illa  deputentur  quae aliquando vidimus,  et
nos  vidisse  retinemus  certique  sumus,  quamvis
tunc  non  praesto  sint  cum recoluntur  a  nobis.
Neque  enim  inter  credita,  [115]  sed  inter  visa
deputantur ;  et  ideo  nota  sunt,  non  quia  fidem
habuimus aliis testibus, sed quia nos vidisse sine
dubio recordamur et scimus.

VIII.  Constat  igitur  nostra  scientia  ex  visis
rebus  et  creditis :  sed  in  iis  quae  vidimus  vel
videmus, nos ipsi testes sumus ; in his autem quae
credimus, aliis  testibus movemur ad fidem, cum
earum rerum quas nec vidisse nos recolimus, nec
videmus,  dantur  signa  vel  in  vocibus,  vel  in
litteris, vel in quibusque documentis, quibus visis
non  visa  credantur.  Non autem  immerito  scire
nos  dicimus  non  solum  ea  quae  vidimus  aut
videmus, verum et illa quae idoneis ad quamque
rem commoti  testimoniis  vel  testibus  credimus.
Porro si  scire  non incongruenter  dicimur etiam
illud quod certissimum credimus, hinc factum est
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ut  etiam  recte  credita,  etsi  non  adsint  sensibus
nostris,  videre  mente  dicamur.  Scientia  quippe
menti tribuitur ; sive per corporis sensus, sive per
ipsum  animum  aliquid  perceptum  cognitumque
retineat :  et  fides  ipsa  mente  utique  videtur,
quamvis  hoc  fide  credatur  quod  non  videtur.
Unde et apostolus Petrus dicit :  In quem modo non
videntes  creditis622 :  et ipse Dominus :  Beati  qui  non
viderunt, et crediderunt623.

IX.  Cum  itaque  dicitur  homini,  Crede
Christum resurrexisse a mortuis ; si credit, attende
quid  videat,  attende  quid  credat,  et  utrumque
discerne.  Videt hominem cuius audit vocem ; et
ipsa  vox  in  visis  corporalibus  deputatur,
secundum ea quae supra diximus. Haec duo sunt,
testis, et testimonium : quorum ad oculos unum,
ad  aures  alterum  pertinet.  Sed  hunc  testem
fortasse  aliorum  testimoniorum  auctoritas
confirmat,  divinarum  scilicet  Scripturarum,  vel
quorumlibet aliorum, quibus est motus ad fidem.
Scripturae  ad  visa  pertinent  corporis  oculorum,
[116]  si  eas  legit ;  vel  aurium,  si  audivit.  Videt
autem animo quidquid figuris litterarum sonisve
significari intellexit. Videt ipsam fidem suam, qua
se  credere  sine  cunctatione  respondet.  Videt
cogitationem, qua cogitat quid ei possit prodesse
quod  credit.  Videt  voluntatem,  qua  accessit  ad
suscipiendam  religionem.  Videt  etiam  ipsius

622 1 Pt 1, 8.
623 Io 20, 29.
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resurrectionis quamdam imaginem in animo suo
factam,  sine  qua  intellegi  non  potest  quidquid
factum corporaliter dicitur, sive credatur, sive non
credatur. Sed, ut puto, distinguis quomodo videat
fidem suam qua credit, et quomodo videat illam
resurrectionis  imaginem  in  animo  suo  factam,
quam, si hoc audit, videt etiam qui non credit.

X.  Haec ergo omnia  videt,  partim corpore,
partim mente. Voluntatem vero eius a quo audit
ut  credat,  et  ipsam  Christi  resurrectionem  non
videt,  sed  credit ;  et  tamen  eam  videre  dicitur
quodam  mentis  obtutu,  magis  secundum
testimoniorum  fidem,  quam  rerum  praesentia
creditarum. Illa enim quae videt, adsunt sensibus
vel animi vel corporis ; quae autem credit, absunt
a sensibus et animi et corporis. Quamvis voluntas
eius a quo audit ut credat, non sit praeterita, sed
maneat in loquente : quam in seipso idem ipse qui
loquitur videt ; ille vero qui audit, non eam videt
sed  credit.  Resurrectio  autem  Christi  praeterita
est,  quam  nec  illi  viderunt  homines  qui  tunc
fuerunt.  Nam  qui  viderunt  viventem  Christum
quem  viderant  morientem,  ipsam  tamen
resurrectionem cum fieret non viderunt, sed eam
certissime  crediderunt,  videndo  et  tangendo
vivum  quem  noverant  mortuum.  Nos  totum
credimus,  et  quod  resurrexerit,  et  quod  ab
hominibus tunc visus et contrectatus sit, et quod
nunc vivat in coelis, nec iam moriatur, et mors illi
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ultra  non  dominetur624.  Res  autem  ipsa  nec
corporis  nostri  sensibus  adest,  sicut  adest  hoc
coelum  et  terra,  nec  nostrae  [117]  mentis
obtutibus, sicut adest fides ipsa qua hoc credimus.

XI.  Sed  iam  satis,  ut  puto,  ista  mea
praelocutione  recognovisti  quid  sit  videre  vel
mente vel corpore, et quid ab eis distet credere.
Quod  quidem  fit  mente,  et  videtur  mente ;
quoniam menti nostrae fides nostra conspicua est.
Sed tamen quod eadem fide creditur, abest et ab
aspectu corporis nostri, sicut abest corpus in quo
Christus resurrexit ; et ab aspectu mentis alterius,
sicut  abest  ab  aspectu  mentis  meae  fides  tua,
quamvis  eam esse  in  te  credam,  cum eam non
videam corpore, quod nec tu potes ; nec mente,
quod  tu  potes,  sicut  ego  meam,  quam  tu  non
potes. Nemo enim scit quid agatur in homine, nisi
spiritus  hominis  qui  in  ipso  est625,  donec  veniat
Dominus, et illuminet abscondita tenebrarum, et
manifestet cogitationes cordis626, ut eas non solum
quisque  suas  videat,  sed  et  aliorum.  Secundum
hoc  enim  dixit  Apostolus  neminem  scire  quid
agatur  in  homine,  nisi  spiritum  hominis  qui  in
ipso est secundum quod videmus in nobis : nam
secundum  id  quod  credimus  nec  videmus,  et
multos fideles esse novimus, et multis noti sumus.

624 Rom 6, 9.
625 1 Cor 2, 11.
626 1 Cor 4, 5.
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XII. Si ergo iam ista distincta sunt, veniamus
ad causam. Scimus posse Deum videri, quoniam
scriptum est : Beati mundo corde ; quoniam ipsi Deum
videbunt627.  An  forte  non  debui  dicere,  Scimus ;
sed.  Credimus :  quoniam  Deum  nec  corpore
aliquando vidimus, sicut hanc lucem ; nec mente,
sicut ipsam in nobis, qua id credimus, fidem ; sed
tantum quia  scriptum  est  in  ea  Scriptura  cuius
fideles  sumus,  quod  verum  sit  minime
dubitamus ?  Apostolus  tamen Ioannes  cum tale
aliquid diceret :  Scimus, inquit,  quia cum apparuerit,
similes  ei  erimus ;  quoniam videbimus eum sicuti  est628 :
ecce  scire  se  [118]  dixit  quod  nondum  factum
fuerat,  nec  videndo,  sed  credendo  cognoverat.
Recte itaque diximus, Scimus Deum posse videri ;
quamvis  eum  non  viderimus,  sed  divinae
auctoritati  quae  sanctis  Libris  continetur,
crediderimus.

XIII.  Quid  ergo  est  quod  eadem  dicit
auctoritas :  Deum  nemo  vidit  umquam629 ?  An
fortasse  respondetur  quod  illa  testimonia  de
videndo Deo sunt, non de viso ? Ipsi enim Deum
videbunt, dictum  est ;  non,  Viderunt :  et  non,
Vidimus ; sed,  videbimus eum sicuti est. Proinde his
sententiis  non  est  contrarium :  Deum  nemo  vidit
umquam. Videbunt enim quem non viderunt, qui
mundo  corde  filii  Dei  esse  voluerint.  Quid  est

627 Mt 5, 8.
628 1 Io 3, 2.
629 Io 1, 18 ; 1 Io 4, 12 ; cf. 1 Tim 6, 16.
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ergo :  Vidi  Deum  facie  ad  faciem,  et  salva  facta  est
anima mea630 ?  An et  hoc non est  contrarium illi
quod  dictum est :  Deum  nemo  vidit  umquam ?  Et
illud quod de Moyse scriptum est, quia loquebatur
cum Deo facie ad faciem, sicut quis loquitur ad amicum
suum631 ;  et  illud  quod propheta  Isaias  de  seipso
loquens  ait :  Vidi  Dominum  sabaoth  sedentem  in
throno632 : et si qua alia solent similia testimonia ex
eadem  auctoritate  proferri,  quomodo  non  sunt
contraria  sententiae qua dictum est :  Deum nemo
vidit  umquam ? Quamquam et ipsum Evangelium
potest  putari  sibi  esse  contrarium.  Quomodo
enim verum est, quod in eo dicitur :  Qui me vidit,
vidit et  Patrem633,  si  Deum  nemo  vidit  umquam ?
quomodo  verum  est :  Angeli  eorum  semper  vident
faciem Patris mei634, si Deum nemo vidit umquam ?

XIV.  Qua  igitur  regula  intellegentiae  ista
veluti contraria et repugnantia, non esse contraria
nec  repugnare  [119]  probabimus ?  Neque  enim
fieri  ullo  modo  potest  ut  haec  Scripturarum
auctoritas aliqua ex parte mentiatur. Si dicimus in
eo quod scriptum est :  Deum nemo vidit  umquam,
homines  tantummodo intellegendos,  sicut  etiam
illud dictum est : Nemo scit quid agatur in homine, nisi

630 Gen 32, 30.
631 Ex 33, 11.
632 Is 6, 1.
633 Io 14, 9.
634 Mt 18, 10.
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spiritus  hominis  qui in ipso est635 ;  nemo utique, sed
hominum : neque enim hoc de Deo accipi potest,
cum de Christo scriptum sit  non opus fuisse ut
quisquam  illi  testimonium  perhiberet  de  homine.
quoniam ipse sciebat quid esset in homine636. Nam hoc
Apostolus  planius  explicans :  Quem nemo, inquit,
hominum vidit, nec videre potest637. Si ergo ita dictum
est :  Deum  nemo  vidit  umquam, ac  si  diceretur :
Nemo  hominum ;  hactenus  illa  quaestio  soluta
videbitur,  ut  non sit  huic  sententiae  contrarium
quod Dominus ait : Angeli eorum semper vident faciem
Patris  mei : ut  scilicet  Angelos  Deum  videre
credamus,  quem  nemo  vidit  umquam,  sed
hominum.  Quomodo  ergo  Deum  vidit
Abraham638,  Isaac639,  Iacob640.  Iob641,  Moyses642,
Michaeas643, Isaias644, et si qui alii sunt, de quibus
veracissima  Scriptura  testatur  quod  Deum
viderint, si Deum nemo umquam hominum vidit
nec videre potest ?

XV.  Quamquam  nonnulli  volentes  etiam
probare impios visuros Deum, a diabolo quoque

635 1 Cor 2, 11.
636 Io 2, 25.
637 1 Tim 6, 16.
638 Gen 18, 1.
639 Gen 26, 2-5.
640 Gen 32, 24-30.
641 Iob 38, 1 ss ; 42, 9.
642 Ex 33, 11.
643 3 Reg 22, 19.
644 Is 6, 1.
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ipso  Deum visum putant ;  sic  accipientes  quod
scriptum est in libro Iob, venisse cum Angelis et
diabolum in  conspectum Dei645 :  ut  iam et  illud
veniat in quaestionem, quomodo dictum sit : Beati
mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt646 ; et illud :
Pacem  sectamini  cum omnibus  et  sanctificationem,  sine
qua nemo poterit videre Deum647. [120] Multum enim
miror,  si  eo usque progrediuntur  qui existimant
impios visuros Deum, et a diabolo visum Deum,
ut  eos  et  mundo  corde  esse,  et  pacem  et
sanctificationem  cum  omnibus  assectari
asseverent.

XVI. Nam quod Dominus ait :  Qui me vidit,
vidit  et  Patrem648,  potest  paulo  attentius
consideratum non videri esse contrarium ei quod
dixit :  Deum  nemo  vidit  umquam649.  Neque  enim
dixit :  Quia  vidistis  me,  vidistis  et  Patrem ;  sed
dicendo :  Qui  me  vidit,  vidit  et  Patrem, ostendere
voluit  unitatem substantiae  Patris  et  Filii,  ne  in
aliquo inter se putarentur esse dissimiles : ac per
hoc quoniam vere dictum est : Qui me vidit, vidit et
Patrem ; profecto quoniam Deum nemo hominum
vidit umquam, nec Patrem quisquam putandus est
vidisse,  nec Filium secundum quod Deus est et
Filius, et cum Patre unus Deus. Nam secundum

645 Iob 1, 6 ; 2, 1.
646 Mt 5, 8.
647 Hebr 12, 14.
648 Io 14, 9.
649 Io 1, 18.

292



id quod homo est, utique in terra visus est, et cum
hominibus conversatus est650.

XVII. Sed magna quaestio est, quomodo non
sit contrarium quia tot antiqui viderunt Deum, si
Deum  nemo  umquam  vidit,  quem  nemo
hominum vidit,  nec videre potest ?  Vides quam
difficilem  mihi  proposueris  quaestionem,  unde
me aliquid prolixe copioseque scribere voluisti ex
occasione brevis epistolae meae, quae tibi visa est
diligentius  et  uberius  explicanda.  Visne  ergo
attendere  quae  apud  alios  interim  comperi
divinarum Scripturarum egregios tractatores, quid
de  visione  Dei  senserint,  ne  forte  sufficiant
desiderio tuo, quamvis ea forsitan noveris ? Pauca
ergo  ista  attende,  si  placet.  Cum  Evangelium
exponens  beatus  Ambrosius,  Mediolanensis
episcopus, venisset ad eum locum651 ubi Angelus
apparuit  in  templo  [121]  Zacariae  sacerdoti,  ex
hac occasione, vide quanta et qualia de Dei etiam
visione disseruit.

XVIII.  [Non652 immerito,  inquit :  Angelus
videtur  in  templo ;  quia  veri  sacerdotis  iam
nuntiabatur  adventus,  et  coeleste  sacrificium
parabatur,  in  quo  Angeli  ministrarent.  Et  bene
apparuisse dicitur ei qui eum repente conspexit.
Hoc  specialiter,  aut  de  Angelis,  aut  de  Deo
Scriptura  divina  tenere  consuevit,  ut  quod  non

650 Bar 3, 38.
651 Vide Ambros. super Lucam, lib. I, cap. I-II.
652 Omnia quæ in uncinis includuntur S. Ambrosii verba sunt.
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potest  praevideri,  apparere  dicatur.  Sic  enim
habes : Apparuit Deus Abrahae ad ilicem Mambre653.
Nam quia  ante  non  praesentitur,  sed  repentino
videtur aspectu, apparere memoratur. Non enim
similiter  sensibilia  videntur,  et  is  in  cuius
voluntate  situm  est  videri,  et  cuius  naturae  est
non  videri,  voluntatis  videri.  Nam si  non  vult,
non videtur ; si vult, videtur. Apparuit enim Deus
Abrahae,  quia  voluit ;  aliis,  quia  noluit,  non
apparuit.  Visum  est  etiam  Stephano,  cum
lapidaretur  a  populo,  aperiri  coelum :  visus  est
etiam Iesus stans ad dexteram Dei654, et non visus
est  a populo.  Vidit  Isaias Deum sabaoth655 ;  sed
alius videre non potuit, quia cui placuit apparuit.
Et  quid  de  hominibus  loquimur,  cum etiam de
ipsis  coelestibus  Virtutibus  et  Potestatibus
legerimus quia Deum nemo vidit umquam ? et addit
quod  ultra  coelestes  est  Potestates,  Unigenitus
Filius,  qui  est  in  sinu  Patris,  ipse  narravit656.  Aut
acquiescatur igitur necesse est,  si Deum Patrem
nemo vidit umquam, Filium visum esse in Veteri
Testamento ;  et  desinant  haeretici  ex  Virgine  ei
principium  dare,  qui  antequam  nasceretur  ex
Virgine videbatur. Aut certe refelli non potest, vel
Patrem, vel Filium, vel certe Spiritum sanctum, si
tamen est  Spiritus  sancti  visio,  ea  specie  videri,

653 Gen 18, 1.
654 Act 7, 55.
655 Is 6, 1.
656 Io 1, 18.
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quam voluntas  elegerit,  non  natura  formaverit ;
quoniam Spiritum quoque visum [122] accepimus
in  columba657.  Et  ideo Deum  nemo  vidit  umquam,
quia  eam  quae  in  Deo  habitat,  plenitudinem
divinitatis  nemo  conspexit,  nemo  mente  aut
oculis  comprehendit : Vidit enim,  ad  utrumque
referendum est. Denique cum additur, Unigenitus
Filius ipse narravit, mentium magis quam oculorum
visio declaratur. Species enim videtur ; virtus vero
narratur : illa oculis, haec mente comprehenditur.
Sed quid de Trinitate dicam ? Seraphim quando
voluit,  apparuit :  et  vocem  eius  Isaias  solus
audivit658.  Apparuit  angelus, et nunc praesto est,
sed non videtur. Neque enim in potestate nostra
est videre, sed in potestate illius apparere. Tamen
etsi  potestas  non  est  videndi,  est  gratia
promerendi  ut  videre  possimus.  Et  ideo  qui
habuit gratiam, meruit copiam : nos copiam non
meremur,  quia  Deum  videndi  gratiam  non
habemus. Et quid mirum si in praesenti saeculo,
nisi quando vult, Dominus non videtur ? In ipsa
quoque resurrectione non facile est Deum videre,
nisi iis qui corde sint mundo : et ideo beati mundo
corde ;  ipsi  enim  Deum  videbunt659.  Quantos  beatos
iam numeraverat, et tamen videndi his Deum non
promiserat facultatem ! Si ergo ii qui mundo sunt
corde, Deum videbunt ; utique alii non videbunt.

657 Mt 3, 16.
658 Is 6, 6.
659 Mt 5, 8.
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Neque  enim  indigni  Deum  videbunt ;  neque  is
qui  Deum videre  noluerit,  potest  Deum videre.
Nec in loco Deus videtur, sed mundo corde ; nec
corporalibus  oculis  Deus  quaeritur,  nec
circumscribitur  visu,  nec  tactu  tenetur,  nec
auditur  affatu,  nec  sentitur  incessu.  Et  cum
absens putatur, videtur ; et cum praesens est, non
videtur.  Denique nec Apostoli  omnes Christum
videbant ; et ideo ait : Tanto tempore vobiscum sum, et
adhuc me non cognovistis ?660 Qui enim cognovit quae
sit  latitudo,  et  longitudo,  et  altitudo,  et
profundum,  et  supereminentem  [123]  scientiae
caritatem  Christi,661 vidit  et  Christum,  vidit  et
Patrem.  Nos  enim  iam  secundum  carnem  non
novimus  Christum662,  sed  secundum  spiritum.
Spiritus  enim  ante  faciem  nostram  Christus
Dominus663 qui nos in omnem plenitudinem Dei
misericordia  sua  implere  dignetur664 ut  videri
possit a nobis]665.

XIX. Si haec verba intellegis, quid restat quod
a  me  amplius  requiratur,  cum  iam  illa  quae
difficilis videbatur, soluta sit quaestio ? Discretum
est quippe quomodo dictum sit :  Deum nemo vidit
umquam, et quomodo Deum iusti antiqui viderint.

660 Io 14, 9.
661 Eph 3, 18-19.
662 2 Cor 5, 16.
663 Ier 4, 20 (sec. LXX).
664 Eph 3, 18-19.
665 Ambros., Exp. Ev. Lc. 1, 24-27.
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Sed  illud  propterea  dictum  est,  quoniam  Deus
natura  invisibilis  est.  Illi  autem  ideo  viderunt,
quicumque  Deum  viderunt,  quia  cui  voluerit,
sicut  voluerit,  apparet  ea  specie  quam voluntas
elegerit,  etiam  latente  natura.  Nam  si,  quando
patres  Deum  viderunt,  ipsa  illis  natura  eius
apparuit,  quamvis  si  noluisset  utique  non
apparuisset :  quomodo  Deum nemo  vidit  umquam,
cum eo  volente  ipsa  eius  a  tot  patribus  natura
conspecta sit ?  Quod si dicitur  Filius  a patribus
visus,  ut  de  Deo Patre  accipiatur  dictum, quod
eum nemo umquam viderit ;  non quidem amisit
occasionem  Ambrosius,  ut  hinc  quosdam
haereticos  redargueret,  id  est  Photinianos,  qui
principium Filio  Dei  ex  utero Virginis  tribuunt,
nec volunt credere quod et antea fuerit. Sed quia
videbat  alios,  id  est  Arianos,  perniciosius
insidiantes, quorum procul dubio error adstruitur,
si  Patris  natura  invisibilis,  Filii  vero  visibilis
creditur ;  utriusque  unam  pariterque  invisibilem
asseruit  esse  naturam,  adiungens  etiam  Spiritus
sancti.  Quod  breviter  quidem,  sed  admirabiliter
intimavit,  ubi secutus ait :  "Aut certe refelli  non
potest, vel Patrem, vel Filium, vel certe Spiritum
sanctum,  si  tamen  est  Spiritus  sancti  visio,  ea
[124]  specie  videri,  quam voluntas  elegerit,  non
natura  formaverit".  Potuit  dicere,  Non  natura
monstraverit ;  sed maluit  dicere :  formaverit, ne
ipsam speciem in qua Deus elegit apparere, de sua
natura  formare  putaretur,  et  ex  hoc  utique
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convinceretur  convertibilis  esse  mutabilisque
substantiae :  quod  ipse  Deus  a  fide  piorum
misericors et benignus averterit !

XX.  Invisibilis  est  igitur  natura  Deus,  non
tantum Pater, sed et ipsa Trinitas, unus Deus. Et
quia  non  tantum  invisibilis,  verum  etiam
incommutabilis ;  sic  apparet  quibus  voluerit,  in
qua voluerit specie, ut apud eum integra maneat
eius  invisibilis  incommutabilisque  natura.
Desiderium autem veraciter  piorum, quo videre
Deum  cupiunt,  et  inhianter  ardescunt,  non,
opinor, in eam speciem contuendam flagrat, qua
ut vult apparet,  quod ipse non est ;  sed in eam
substantiam, qua ipse est  quod est.  Huius enim
desiderii  sui  flammam  sanctus  Moyses,  fidelis
famulus eius ostendit,  ubi ait  Deo, cum quo ut
amicus  facie  ad  faciem  loquebatur :  Si  inveni
gratiam ante te, ostende mihi temetipsum666. Quid ergo ?
ille  non  erat  ipse ?  Si  non  esset  ipse,  non  ei
diceret,  ostende mihi temetipsum ; sed, Ostende mihi
Deum : et tamen si eius naturam substantiamque
conspiceret,  multo  minus  diceret,  ostende  mihi
temetipsum. Ipse ergo erat in ea specie qua apparere
voluerat ;  non  autem  ipse  apparebat  in  natura
propria, quam Moyses videre cupiebat. Ea quippe
promittitur  sanctis  in  alia  vita.  Unde  quod
responsum  est  Moysi  verum  est,  quia  nemo
potest  faciem  Dei  videre,  et  vivere667 ;  id  est,

666 Ex 33, 13.
667 Ex 33, 20.
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nemo potest eum in hac vita videre vivens sicuti
est.  Nam  multi  viderunt ;  sed  quod  voluntas
elegit,  non quod natura formavit.  Et illud quod
Ioannes ait, si recte intellegitur :  Dilectissimi, [125]
nunc filii Dei sumus, et nondum apparuit quod erimus.
Scimus quia cum apparuerit, similes ei erimus ; quoniam
videbimus eum sicuti est668 :  non sicut eum homines
viderunt, quando voluit, in specie qua voluit, non
in natura, qua in semetipso, etiam cum videretur,
latuit ; sed sicuti est, quod ab eo petebatur, cum ei
diceretur, ostende mihi temetipsum, ab eo qui cum illo
facie ad faciem loquebatur.

XXI. Non quia Dei plenitudinem quisquam,
non  solum  oculis  corporis,  sed  vel  ipsa  mente
aliquando comprehendit.  Aliud  est  enim videre,
aliud  est  totum  videndo  comprehendere.
Quandoquidem  id  videtur,  quod  praesens
utcumque sentitur : totum autem comprehenditur
videndo,  quod  ita  videtur  ut  nihil  eius  lateat
videntem,  aut  cuius  fines  circumspici  possunt ;
sicut  te  nihil  latet  praesentis  voluntatis  tuae,
circumspicere  autem  potes  fines  annuli  tui.
Exempli  gratia  duo  posui,  quorum  alterum  ad
mentis  obtutum,  alterum  ad  corporales  oculos
pertinet :  visus  enim,  sicut  ille  ait,  ad utrumque
referendus est, id est et ad oculos et ad mentem.

XXII.  Porro si propterea Deum nemo vidit
umquam,  quia,  sicut  ait  disputator  cuius  verba
consideramus :  [Plenitudinem  divinitatis  eius
668 1 Io 3, 2.
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nemo  conspexit,  nemo  mente  aut  oculis
comprehendit ;  "vidit"  enim,  ad  utrumque
referendum  est ;]  restat  inquirere  quomodo
Angeli  Deum  videant,  propter  illud  quod  ex
Evangelio  commemoravi :  Angeli  eorum  semper
vident faciem Patris mei669. Si enim et ipsis non sicuti
est, sed latente sua natura, in specie qua voluerit
apparet ;  magis  magisque  requirendum  est
quomodo eum nos videbimus sicuti est, et sicut
Moyses desideravit,  cum peteret ut Deus, qui in
conspectu  eius  erat,  ostenderet  illi  semetipsum.
Hoc  enim  [126]  nobis  summum  praemium  in
resurrectione  promittitur,  quod  erimus  aequales
Angelis Dei670 : ac per hoc si nec ipsi eum vident
sicuti est, quomodo nos ita visuri sumus, cum eis
aequales in resurrectione facti fuerimus ? Sed vide
quid  consequenter  dicat  noster  Ambrosius :
[Denique,  inquit,  cum  additur : Unigenitus  Filius
ipse narravit ; mentium magis quam oculorum visio
declaratur.  Species  enim  videtur ;  virtus  vero
narratur : illa oculis, haec mente comprehenditur].
Qui  paulo  ante  dixerat  visionem  ad  utrumque
referendam,  nunc  eam  non  menti,  sed  oculis
dedit :  non,  ut  opinor,  neglegenter  sua  verba
respiciens ; sed quia usitatius in loquendo solemus
oculis attribuere visionem, sicut speciem corpori.
Nam et hic mos loquendi  crebrius usurpatur in
rebus  quae  locis  continentur,  varianturque

669 Mt 18, 10.
670 Lc 20, 36.
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coloribus.  Sed  si  nulla  species  esset  mente
contuenda,  non  diceretur  ille  speciosus  forma  prae
filiis  hominum671.  Neque  enim  hoc  secundum
carnem  dictum  est,  et  non  secundum  speciem
spiritalem.  Dicitur  ergo  et  species  pertinens  ad
mentis obtutum ; sed quia usitatius in corporibus
dicitur,  vel  in  similitudinibus  corporum,  ideo
dixit : [Species videtur ; virtus vero narratur : illa
oculis,  haec  mente  comprehenditur].  Proinde
narrante  Unigenito,  qui  est  in  sinu  Patris,
narratione ineffabili, creatura rationalis munda et
sancta impletur visione Dei ineffabili, quam tunc
consequemur  cum  aequales  Angelis  facti
fuerimus.  Quia  sicut  videntur  ista  visibilia,
corporis sensibus nota,  Deum nemo vidit umquam :
quoniam si  aliquando  eo  modo visus  est,  non,
sicut ista, natura videtur, sed voluntate visus est ;
specie qua voluit apparens, latente natura atque in
se incommutabiliter permanente. Eo autem modo
quo  videtur  sicuti  est,  nunc  fortasse  videtur  a
quibusdam [127] Angelis : a nobis autem tunc ita
videbitur, cum eis facti fuerimus aequales.

XXIII.  Deinde  cum  addidisset  quia  nec
Potestates  coelorum,  sicut  Seraphim,  nisi  cum
volunt et quemadmodum volunt videntur, ut hinc
etiam  coniceretur  quanta  sit  invisibilitas
Trinitatis :  [Tamen,  inquit,  etsi  potestas  non est
videndi, est gratia promerendi ut videre possimus.
Et ideo qui habuit gratiam, meruit copiam : nos
671 Ps 44, 3.
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copiam  non  meremur,  quia  Deum  videndi
gratiam non habemus]. His itaque verbis quia non
sua  docet,  sed  Evangelium  exponit,  non  hoc
voluit  intellegi  quod  quidam  eorum  videbunt
Deum,  quidam  vero  non  videbunt,  quibus
credentibus  dedit  potestatem  filios  Dei  fieri672 ;
[cum ad eos omnes pertineat  quod dictum est :
Videbimus eum sicuti est673 : sed dicendo, nos copiam
non meremur,  quia  Deum videndi  gratiam non
habemus,] de hoc saeculo se loqui significavit, ubi
quibusdam Deus, licet non in sua natura, sed in
qua  voluit  specie,  dignatus  est  apparere,  sicut
Abrahae674,  sicut  Isaiae675,  aliisque  similibus ;
caeteris vero innumerabilibus,  quamvis ad suum
populum et haereditatem aeternam pertinentibus,
nulla  vel  tali  specie  se  demonstrat.  In  futuro
autem saeculo,  qui  regnum accepturi  sunt quod
eis ab initio praeparatum est,  omnes eum corde
mundo  videbunt ;  nec  in  illo  regno  nisi  tales
erunt.

XXIV. Attende itaque quid adiungat, iam de
illo  saeculo  dicere  incipiens :  [Et  quid  mirum,
inquit,  si  in  praesenti  saeculo,  nisi  quando vult,
Dominus  non  videtur ?  In  ipsa  quoque
resurrectione non facile est Deum videre, nisi iis
qui mundo sint corde : et ideo  beati mundo corde ;

672 Io 1, 12.
673 1 Io 3, 2.
674 Gen 18, 1 ; Num 12, 8.
675 Is 6, 1.
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ipsi  enim  Deum  videbunt.  Quantos  beatos  iam
numeraverat,  et  tamen  his  videndi  Deum  non
[128] promiserat facultatem ! Si ergo ii qui mundo
sunt  corde,  Deum  videbunt ;  utique  alii  non
videbunt.  Neque enim indigni  Deum videbunt ;
neque is qui Deum videre noluerit, potest Deum
videre].  Cernis  quam circumspecte loquatur iam
de  iis  qui  in  futuro  saeculo  videbunt  Deum :
neque enim omnes, sed qui digni sunt. Resurgent
enim et digni et indigni regno illo ubi videbitur
Deus :  quoniam  omnes  qui  in  monumentis  sunt,
audient  vocem  eius  et  procedent ; sed  cum  magna
differentia :  nam  qui  bene  fecerunt,  in  resurrectionem
vitae ; qui vero male egerunt, in resurrectionem iudicii676.
Hic  iudicium poenam aeternam significat :  sicut
etiam illud dictum est : Qui non credit, iam iudicatus
est677.

XXV.  Quod  ergo  ait  sanctus  Ambrosius,
[neque is qui Deum videre noluerit, potest Deum
videre,] quid aliud intellegi voluit, nisi quia is qui
mundando  cordi  curam  tantae  rei  dignam  non
vult  impendere,  non  vult  Deum  videre ?  Vide
proinde quid adiungat : [Nec in loco, inquit, Deus
videtur, sed mundo corde.] Quid evidentius, quid
expressius  dici  potuit ?  Ab  hac  igitur  visione
diabolus et angeli eius, et omnes cum eis impii,
sine  ulla  nebula  dubitationis  exclusi  sunt ;
quoniam  mundo  corde  non  sunt :  ac  per  hoc

676 Io 5, 28-29.
677 Io 3, 18.
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quod scriptum est in libro Iob, venisse Angelos in
conspectum Dei, et venisse cum eis diabolum678,
non ideo diabolus  Deum vidisse  credendus  est.
Ipsi enim dicti sunt venisse in conspectum Dei,
non Deus in conspectum eorum. Veniunt autem
in  conspectum  nostrum  quae  videmus,  non  a
quibus  videmur.  Venerunt  ergo,  sicut  in  multis
codicibus legitur, ut assisterent coram Deo, non
ut  coram  ipsis  Deus.  Nec  est  opus  hoc  loco
immorari,  [129]  ut  pro  viribus  nostris  conemur
ostendere quomodo et hoc temporaliter fiat, cum
in Dei conspectu sint omnia semper.

XXVI.  Nunc  enim  quaeritur  quomodo
videatur  Deus ;  non  ea  specie  qua  et  in  isto
saeculo quibusdam voluit  apparere, quando non
solum  cum  Abraham  aliisque  iustis679,  verum
etiam  cum  Cain  fratricida  locutus  est680 :  sed
quomodo videatur in illo regno, ubi eum videbunt
filii eius sicuti est. Tunc quippe satiabitur in bonis
desiderium  eorum681 :  quo  desiderio  flagrabat
Moyses, cui loqui ad Deum facie ad faciem non
sufficiebat682,  et  dicebat :  Ostende  mihi  temetipsum
manifeste, ut videam te683 ; tamquam diceret, quod in
Psalmo ex eodem desiderio canitur :  Satiabor cum

678 Iob 1, 6 ; 2, 1.
679 Gen 18, 1.
680 Gen 4, 6-7. 9-15 ; 18, 1.
681 Cf. Ps 102, 5.
682 Ex 33, 11.
683 Ex 33, 13.
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manifestabitur gloria tua684. Quo desiderio ardebat et
Philippus, et sic satiari cupiebat,  dicens :  Ostende
nobis  Patrem,  et  sufficit  nobis685.  De  hac  visione
loquens  eius  etiam  ipse  amator  et  desiderator
Ambrosius : [Non in loco, inquit : Deus videtur,]
sicut ad ilicem Mambre, sicut in monte Sina ; [sed
mundo corde.] Et sequitur, sciens quid desideret,
et quid aestuet, et quid speret : [Nec corporalibus,
inquit, oculis Deus quaeritur,] quibus se ostendit
Abrahae, Isaac, Iacob, et aliis in hoc saeculo ; [nec
circumscribitur  visu,]  propter  illud quod dictum
est :  Posteriora  mea  videbis686 ;  [nec  tactu  tenetur,]
sicut luctatus etiam est cum Iacob687 ; [nec auditur
affatu,] sicut non solum a tot sanctis, verum etiam
a diabolo auditus est688 ;  [nec sentitur incessu,] sicut
aliquando  cum  in  paradiso  deambularet  ad
vesperam"689.

XXVII.  Vides  quemadmodum  vir  sanctus
enitatur  nostras  mentes  ab  omnibus  carnis
sensibus  sevocare,  ut  aptas  faciat  ad  videndum
Deum.  Et  tamen  quid  agit  talis  extrinsecus
plantator et rigator, nisi intrinsecus [130] operetur
qui  dat  incrementum  Deus690 ?  Quis  enim  sine
adiutorio Spiritus Dei cogitare valeat esse aliquid,
684 Ps 16, 15.
685 Io 14, 8.
686 Ex 33, 23.
687 Gen 32, 24-31.
688 Gen 3, 14.
689 Gen 3, 8.
690 1 Cor 3, 7.
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magisque  esse  quam  omnia  quae  per  corpus
sentiuntur,  quod  nec  in  loco  videatur,  nec
quaerendum sit  oculis,  nec  audiatur  affatu,  nec
tactu teneatur, nec sentiatur incessu,  et  videatur
tamen,  sed mundo corde ?  Neque enim de hac
vita  ille  loquebatur,  cum  hoc  diceret ;
quandoquidem  ab  hoc  saeculo,  in  quo  Deus
apparuit, non sicuti est, sed in specie qua voluit,
quibus voluit,  satis discrevit saeculi futuri vitam,
discretione apertissima, ubi ait : "Et quid mirum
si in praesenti saeculo, nisi quando vult, Dominus
non videtur ?  In ipsa quoque resurrectione non
facile est Deum videre, nisi iis qui corde mundo
sint : et ideo beati mundo corde ; quoniam ipsi Deum
videbunt." Hinc iam de illo saeculo dicere exorsus
est,  ubi  Deum  videbunt,  non  omnes  qui
resurgent, sed qui resurgent ad vitam aeternam :
non indigni, de quibus dictum est : Tollatur impius,
ne videat claritatem Domini691 ; sed digni, de qualibus
dixit ipse Dominus, cum praesens non videretur :
Qui diligit  me, mandata mea custodit ; et :  Qui diligit
me, diligetur a Patre meo, et ego diligam eum, et ostendam
meipsum illi692 :  nec ii  quibus dicetur :  Ite  in  ignem
aeternum, qui praeparatus est diabolo  et angelis  eius693 ;
sed ii  quibus dicetur :  Venite,  benedicti  Patris  mei ;
percipite  regnum  quod  vobis  praeparatum  est  ab  initio

691 Is 26, 10 (sec. LXX).
692 Io 14, 21.
693 Mt 25, 41.
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mundi694.  Illi quippe  ibunt in ambustionem aeternam ;
iusti  autem  in  vitam  aeternam695.  Et  quae  est  vita
aeterna,  nisi  quod ipsa Vita  alibi  dicit :  Haec  est
autem vita aeterna, ut cognoscant te unum Deum verum,
et quem misisti Iesum Christum696 ? sed sic quomodo
promisit  ostensurum  seipsum  dilectoribus  suis
cum [131] Patre unum Deum, non quomodo in
hoc  saeculo  in  corpore  visus  est  a  bonis  et  a
malis.

XXVIII.  Et in iudicio enim futuro,  quo sic
venturus est quomodo visus est iens in coelum,
hoc  est  in  eadem forma  filii  hominis,  eamdem
formam videbunt, quibus dicturus est :  Esurivi, et
non  dedistis  mihi  manducare697 ;  quia  et  Iudaei
videbunt  in quem pupugerunt698 ;  non illam Dei
formam,  in  qua  non  rapinam  arbitratus  est  esse
aequalis  Deo699.  In  illa  Dei  forma  tunc  videbunt
eum,  qui  videbunt  eum  sicuti  est.  Nec  ideo
videbunt,  quia  pauperes  spiritu  in  hac  vita
fuerunt, quia mites, quia lugentes, quia esurientes
et  sitientes  iustitiam,  quia  misericordes,  quia
pacifici,  quia  persecutionem  passi  propter
iustitiam, quamvis et haec omnia iidem ipsi sint ;
sed  quia  mundo  sunt  corde.  Ideo  quippe  inter

694 Mt 25, 34.
695 Mt 25, 46.
696 Io 17, 3.
697 Mt 25, 42.
698 Zach 12, 10.
699 Phil 2, 6.
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illas  beatitudines,  cum  omnia  faciant  qui  cor
mundum habent, non est tamen alicubi positum :
Deum  videbunt, nisi  ubi  dictum est :  Beati  mundo
corde700 ; quoniam mundo corde videbitur qui nec
in loco videtur, nec oculis corporalibus quaeritur,
nec  circumscribitur  visu,  nec  tactu  tenetur,  nec
auditur  affatu,  nec  sentitur  incessu.  Deum enim
nemo vidit umquam, vel in hac vita, sicut ipse est, vel
etiam in Angelorum vita, sicut visibilia ista quae
corporali visione cernuntur ; quia unigenitus Filius,
qui  est  in  sinu  Patris,  ipse  narravit. Unde  non  ad
oculorum corporalium, sed ad mentium visionem
dictum est pertinere quod narrat.

XXIX. Sed rursus ne desiderium nostrum a
corporis  sensu  ad  alium  corporis  sensum
migraret,  hoc est  ad aures  ab oculis ;  ideo cum
dixisset : [Nec corporalibus Deus oculis quaeritur,
nec  circumscribitur  visu,  nec  tactu  tenetur] ;
addidit  etiam,  [nec  auditur  affatu] :  ut,  si
possumus,  unigenitum  Filium,  qui  est  in  sinu
Patris,  sic  intellegamus  [132]  narrantem,
quomodo  et  Verbum  est,  non  sonus  auribus
instrepens,  sed  imago  mentibus  innotescens,  ut
illic  interna  et  ineffabili  luce  clarescat  quod
dictum est : Qui me vidit, vidit et Patrem701 ; quod hic
Philippo  dicebatur,  quando  videbat,  et  non
videbat.  Sequitur  enim  huius  visionis  eximius
concupitor  Ambrosius,  dicens :  [Et  cum absens

700 Mt 5, 8.
701 Io 14, 9.
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putatur,  videtur ;  et  cum  praesens  est,  non
videtur.] Non dixit : Cum absens est ; sed, "cum
absens  putatur" :  nusquam enim absens  est  qui
coelum et  terram implet ;  nec  spatiis  includitur
parvis, magnisve diffunditur, sed ubique totus est,
et  nullo  continetur  loco.  Hoc  qui  excedente
mente  intellegit,  videt  Deum,  et  cum  absens
putatur. Qui autem hoc non potest, oret et agat ut
posse mereatur ;  nec ad hominem disputatorem
pulset,  ut  quod  non  legit  legat,  sed  ad  Deum
Salvatorem, ut quod non valet valeat. Unde autem
dixerit,  [et  cum  praesens  est  non  videtur,]
consequenter  aperuit,  dicens :  [Denique  nec
Apostoli omnes Christum videbant ; et ideo ait :
"Tanto  tempore  vobiscum  sum,  et  adhuc  me  non
cognovistis ?702] Ecce quomodo Deus praesens erat
et non videbatur.

XXX.  Sed  quare  non  ausus  est  dicere,
Denique nec Apostoli Christum videbant, sed ait,
[nec  Apostoli  omnes,]  tamquam  aliqui  tunc
viderent  ea  visione  in  qua  ipse  et  Pater  unum
sunt ?  An forte  illud  attendit  quod  cum Petrus
dixisset :  Tu es Christus Filius Dei vivi ; responsum
accepit :  Beatus  es  Simon  Bar  Iona,  quia  non  tibi
revelavit  caro  et  sanguis,  sed  Pater  meus  qui  in  coelis
est703 ?  quamvis  illa  revelatio  utrum  per  fidem
tantae  rei  creditae,  an  per  visionem  conspectae
facta  in  eius  mente  fuerit,  non  mihi  videatur

702 Io 14, 9.
703 Mt 16, 16.
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elucere ;  cum  et  ipse  Petrus  tam  parvulum  se
adhuc illi ostenderit, ut [133] timeret ne amitteret
morientem, quem Filium Dei vivi,  hoc est vitae
fontem fuerat paulo ante confessus.

XXXI. Deinde potest movere quomodo iam
ipsa Dei substantia videri potuerit a quibusdam in
hac vita positis, propter illud quod dictum est ad
Moysen :  Nemo potest faciem meam videre, et vivere704 :
nisi  quia  potest  humana mens  divinitus  rapi  ex
hac vita ad angelicam vitam, antequam per istam
communem  mortem  carne  solvatur.  Sic  enim
raptus est qui audivit  illic  ineffabilia  verba quae
non licet homini loqui : ubi usque adeo facta est
ab  huius  vitae  sensibus  quaedam  intentionis
aversio,  ut  sive  in  corpore,  sive  extra  corpus
fuerit,  id  est,  utrum,  sicut  solet  in  assisterent
vehementiori  ecstasi,  mens  ab hac  vita  in  illam
vitam fuerit  alienata,  manente  corporis  vinculo,
an omnino resolutio facta fuerit,  qualis in plena
morte contingit, nescire se diceret705. Ita fit ut et
illud  verum  sit,  quod  dictum  est :  Nemo  potest
faciem  meam  videre,  et  vivere ; quia  necesse  est
abstrahi  ab  hac  vita  mentem,  quando  in  illius
ineffabilitatem  visionis  assumitur ;  et  non  sit
incredibile  quibusdam  sanctis  nondum  ita
defunctis,  ut  sepelienda  cadavera  remanerent,
etiam  istam  excellentiam  revelationis  fuisse
concessam.  Quod  existimo  cogitasse  illum  qui

704 Ex 23, 20.
705 2 Cor 12, 2.
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noluit  dicere,  Nec Apostoli  Christum videbant ;
sed  ait :  [nec  Apostoli  omnes  Christum
videbant] :  credens  quibusdam eorum divinitatis
quoque ipsius visionem de qua loquebatur, etiam
tunc  potuisse  donari ;  certe  propter  beatum
Paulum, quia et ipse quamvis novissimus, utique
apostolus erat, qui de sua illa ineffabili revelatione
non tacuit.

XXXII. Quamquam et illi fidelissimo antiquo
famulo  Dei  Moysi,  mirum  nisi  in  hac  terra
laboraturo,  populumque  illum  adhuc  recturo,
concessum est  quod  petivit,  [134]  ut  claritatem
Domini videret, qui dixerat :  Si inveni gratiam ante
te, ostende mihi temetipsum manifeste706. Accepit enim
in praesentia congruum responsum, quod faciem
Dei  videre  non  posset,  quam nemo videret,  et
viveret ;  hoc  modo  significante  Deo  alterius
potioris  vitae  illam  esse  visionem.  Deinde  in
verbis  Dei,  futurae  Christi  Ecclesiae  mysterium
figuratum  est.  Gestavit  quippe  Moyses  typum
populi  Iudaeorum,  in  Christum  passum  postea
credituri ;  ideo  dictum  est  illi :  Cum  transiero,
posteriora mea videbis707 : et caetera quae ibi dicuntur,
mirabili sacramento praenuntiant Ecclesiam post
futuram, unde modo longum est disputare. Quod
autem  dicere  institueram,  desiderio  eius  etiam
illud  quod  petierat,  fuisse  concessum,  in  libro
Numerorum  postea  demonstratum  est ;  ubi

706 Ex 33, 13 (sec. LXX).
707 Ex 33, 23 (sec. LXX).
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Dominus  arguit  contumaciam  sororis  ipsius,  et
dicit  aliis  Prophetis  in  visione se apparere et  in
somno,  Moysi  autem  per  speciem,  non  per
aenigmata :  ubi  etiam addidit  dicens :  Et gloriam
Domini  vidit708.  Quid ergo est quod eum sic fecit
exceptum,  nisi  forte  quia  illa  contemplatione
dignum  etiam  tunc  habuit  populi  sui  talem
rectorem,  et  ministrum  in  tota  domo  sua
fidelem709,  ut  quemadmodum  concupiverat,
videret  Deum  sicuti  est ;  quae  contemplatio
cunctis filiis in fine promittitur ?

XXXIII.  Ista  credo  considerans  vir  ille
sanctus  cuius  verba  tractamus,  "nec  Apostoli,
inquit, omnes Christum videbant", quoniam forte
aliqui  eorum  etiam  ipso  tempore  viderant,
secundum ista quae dixi. Ut autem probaret quod
dixit,  quia  non  omnes  videbant,  continuo
subiecit : [Et ideo ait : Tanto tempore vobiscum sum et
adhuc  me  non  cognovistis ?710]  Deinde  subiungens  a
qualibus Deus videatur illa contemplatione sicuti
est :  [135]  [Qui  enim  cognovit,  inquit,  quae  sit
latitudo, et longitudo, et altitudo, et profundum,
et  supereminentem scientiae  caritatem Christi711,
vidit et Christum, vidit et Patrem.]

708 Num 12, 8.
709 Num 12, 7.
710 Io 14, 9.
711 Eph 3, 18.
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XXXIV. Ego712 haec verba apostoli Pauli sic
intellegere  soleo713 :  in  latitudine,  bona  opera
caritatis ; in longitudine, perseverantiam usque in
finem ;  in  altitudine,  spem  coelestium
praemiorum ;  in  profundo,  inscrutabilia  iudicia
Dei,  unde ista gratia in homines venit :  et hunc
intellectum coaptare etiam sacramento crucis ; ut
in  latitudine  accipiatur  transversum lignum quo
extenduntur  manus,  propter  operum
significationem ; in longitudine, ab ipso usque in
terram,  ubi  totum  corpus  crucifixum  stare
videtur,  quod  significat  persistere,  hoc  est
longanimiter  permanere ;  in  altitudine,  ab  ipso
transverso  ligno  sursum  versus  quod  ad  caput
eminet,  propter  exspectationem supernorum, ne
illa bona opera atque in eis perseverantia, propter
beneficia  Dei terrena atque temporalia,  facienda
credantur, sed potius propter illud quod desuper
sempiternum sperat  fides,  quae  per  dilectionem
operatur714 ; in profundo autem, pars illa ligni quae
in  terrae  abdito  defixa  latet,  sed  inde  consurgit
omne  illud  quod  eminet,  sicut  ex  occulta  Dei
voluntate  vocatur  homo  ad  participationem
tantae  gratiae,  alius  sic,  alius  autem  sic715 ;
supereminentem vero scientiae caritatem Christi,
eam  profecto  ubi  illa  est  pax  quae  praecellit

712 Beda vulgatus Ephes. III, 18.
713 In epistola CXL, n. 62-64.
714 Gal 5, 6.
715 1 Cor 7, 7.
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omnem  intellectum716.  Sed  sive  hoc  in  illis
apostolicis  verbis  etiam  ille  senserit  evangelicus
disputator,  sive  aliud  aliquid  fortasse
congruentius ; vides tamen etiam hoc, ni fallor, a
regula fidei non abhorrere.

XXXV.  Unde  autem  nunc  agimus  propter
contuitum  [136]  spiritalem,  cum  dixisset :  [Qui
cognovit  quae  sit  latitudo,  et  longitudo,  et
altitudo,  et  profundum,  et  supereminentem
scientiae caritatem Christi, vidit et Christum, vidit
et  Patrem] ;  ne  alicui  tardissimo  de  corporali
visione dicere videretur :  [Nos enim, inquit,  iam
secundum  carnem  non  novimus  Christum,  sed
secundum spiritum717.  Spiritus  enim ante  faciem
nostram Christus Dominus718.] Quod ait hoc loco,
[novimus,] secundum fidem dixit,  quae nunc est ;
non secundum contemplationem, quae tunc erit :
quia  et  illud novimus quidquid fide non ficta719,
etiamsi  nondum  per  speciem  contuendo,  iam
tamen inconcusse  credendo retinemus.  Denique
cum  dixisset,  iam  non  se  secundum  carnem
Christum nosse, sicut Apostolus ait ; et addidisset
testimonium de propheta : Spiritus enim ante faciem
nostram Christus Dominus, continuo subiecit : [Qui
nos in omnem plenitudinem Dei misericordia sua
implere dignetur, ut videri possit a nobis.] Certe

716 Phil 4, 7.
717 Cf. 2 Cor 5, 16.
718 Ier 4, 20.
719 1 Tim 1, 5.
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manifestum est quod illam notitiam, ubi dixerat,
[novimus,]  ex  fide  posuit,  ex  qua  modo  iustus
vivit720 ;  non  ex  contemplatione,  qua  Deum
videbimus  sicuti  est721.  Hanc  enim sibi  et  nobis
consequenter  optavit,  futuramque  significavit,
dicendo : [Qui nos in omnem plenitudinem Dei
misericordia sua implere dignetur, ut videri possit
a nobis.]

XXXVI.  Hanc plenitudinem Dei quidam in
sermone  Apostoli  sic  intellexerunt,  ut  putarent
nos  hoc  futuros  omnino  quod  Deus  est.  Haec
enim verba,  sicut  recognoscis,  Apostolus  posuit
ita loquens :  Cognoscere etiam supereminentem scientiae
caritatem Christi, ut impleamini in omnem plenitudinem
Dei722.  Quapropter,  inquiunt,  si  aliquid  minus
quam  Deus  habebimus,  et  in  aliquo  minores
erimus,  quomodo  implebimur  in  omnem  [137]
plenitudinem  Dei ?  sed  quoniam  implebimur,
profecto erimus aequales. Aversaris istum utique
et  detestaris  humanae  mentis  errorem,  scio,  et
recte  facis.  Sed  quomodo  intellegenda  sit  ista
plenitudo, qua dictum est implendos nos esse in
omnem  plenitudinem  Dei,  postea.  si  Deus
voluerit, pro viribus quas dederit, disseremus.

XXXVII.  Nunc  autem  quod  mihi
proposueras,  et  ad  explicandum  difficile
videbatur, utrum explicatum sit, diligenter attende

720 Hab 2, 4 ; Rom 1, 17 ; 3, 21-22 ; Gal 3, 11 ; Hebr 10, 38.
721 1 Io 3, 2.
722 Eph 3, 19.
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recolendo quae dicta sunt. Si enim quaeris utrum
possit Deus videri ; respondeo : potest. Si quaeris
unde  sciam ;  respondeo :  quia  in  veracissima
Scriptura  legitur :  Beati  mundo  corde ;  quoniam  ipsi
Deum  videbunt723 ;  et  caetera  talia.  Si  quaeris
quomodo  dictus  sit  invisibilis,  si  videri  potest ;
respondeo  invisibilem esse  natura,  videri  autem
cum vult, sicut vult : plurimis enim visus est, non
sicuti est, sed quali specie illi placuit apparere. Si
quaeris  quomodo eum vidit  vel  Cain sceleratus,
quando  de  suo  scelere  ab  illo  interrogatus  et
iudicatus est724 ;  vel  etiam ipse diabolus,  quando
venit cum Angelis, ut coram illo assisteret, si beati
mundi cordes, quoniam ipsi Deum videbunt ; respondeo
non  quidem  esse  consequens  ut  etiam  videant
Deum, qui voces ab eo factas aliquando audiunt ;
neque enim viderunt eum, qui audierunt quando
dixit ad Filium :  Et clarificavi, et clarificabo iterum725 :
verumtamen non esse mirandum, si aliqui etiam
non mundi corde vident  Deum in specie quam
voluntas eius fecerit, latente invisibili  et apud se
incommutabili  manente natura. Si quaeris utrum
etiam  sicuti  est  possit  aliquando  videri ;
respondeo, filiis  hoc esse promissum, de quibus
dictum  est :  Scimus  quia  cum  apparuerit,  similes  ei
erimus ; quoniam videbimus eum sicuti est726. Si quaeris

723 Mt 5, 8.
724 Gen 4, 6.
725 Io 12, 28.
726 1 Io 3, 2.

316



[138]  unde  eum  videbimus ;  respondeo :  unde
Angeli  vident,  quibus  tunc  erimus  aequales727.
Sicut enim videntur ista quae visibilia nominantur,
Deum  nemo  vidit  umquam,  nec  videre  potest,
quoniam  lucem  habitat  inaccessibilem,  et  est
natura  invisibilis  sicut  incorruptibilis :  quae
contextim  posuit  Apostolus  dicens :  Regi  autem
saeculorum invisibili,  incorruptibili728 ; quia sicut nunc
incorruptibilis,  nec  postea  corruptibilis,  ita  non
solum nunc, sed etiam semper invisibilis. Nec in
loco  enim  videtur,  sed  mundo  corde :  nec
corporalibus oculis quaeritur, nec circumscribitur
visu,  nec  tactu  tenetur,  nec  auditur  affatu,  nec
sentitur incessu. Unigenitus autem Filius, qui est
in sinu Patris, deitatis naturam atque substantiam
insonabiliter  narrat,  et  ideo  dignis  idoneisque
tanto  conspectu  oculis  etiam  invisibiliter
monstrat.  Ipsi  enim  sunt  oculi,  de  quibus
Apostolus dicit,  illuminatos  oculos  cordis  vestri729.  Et
de quibus dicitur :  Illumina oculos meos, ne umquam
obdormiam  in  morte730.  Dominus  enim  spiritus  est731 :
unde  qui  adhaeret  Domino  unus  spiritus  est732.
Proinde qui potest Deum invisibiliter videre, ipse
Deo potest incorporaliter adhaerere.

727 Mt 18, 10 ; Lc 20, 36.
728 1 Tim 1, 17.
729 Eph 1, 18.
730 Ps 12, 4.
731 2 Cor 3, 17.
732 1 Cor 6, 17.
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XXXVIII. Puto iam non esse in quaestione
quam proposuisti, amplius quod requiras. Sed in
hac  tota  nostra  disputatione  considera  quid
videris, quid credideris ; quid adhuc nescias, sive
quia non dixi, sive quia non intellexisti, sive quia
non  iudicasti  esse  credendum.  Et  ea  quae  vera
esse vidisti,  adhuc discerne unde videris :  utrum
recolendo illa te vidisse per corpus, sicut corpora
coelestia  vel  terrestria ;  an  vero  numquam
corporalibus  [139]  ea  attigeris  visibus,  sed  sola
mente intuens, vera et certa esse perspexeris, sicut
voluntatem tuam, de qua ego tibi credere loquenti
possum, eam vero, ut abs te videtur, videre ipse
non  possum.  Et  cum  haec  utraque  discreveris,
etiam id attende unde discernas. Quamvis enim
alia corpore, alia mente videamus ; horum tamen
duorum  generum  ipsa  discretio  videtur  mente,
non  corpore ;  et  ea  quae  mente  conspiciuntur,
non indigent ullo corporis sensu, ut ea vera esse
noverimus. Quae autem per corpus videntur, nisi
mens  adsit  quae  talia  nuntiata  suscipiat,  nulla
possunt scientia contineri ; et quae nuntiata quasi
suscipere perhibetur, foris ea relinquit. Sed eorum
imagines,  id  est,  incorporeas  similitudines
corporum, incorporaliter commendat memoriae ;
unde cum voluerit et potuerit, velut de custodia
productas  atque  in  conspectum  cogitationis
exhibitas  iudicet.  Et  cum  valet,  etiam  ista  duo
discernit, quid in specie corporali foris reliquerit,
quid eius simile intus aspiciat ; et illud absens, hoc
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praesens esse dignoscit : sicut me absente faciem
mei  corporis  cogitas,  et  illa  tibi  est  imago
praesens, absens autem facies cuius imago est ; et
haec  corpus,  illa  vero  incorporea  corporis
similitudo est.

XXXIX.  Iis  ergo  quae  vides,  diligenter
fidenterque  perspectis  atque  distinctis,  attende
quae credis in hoc ipso sermone toto, ex quo ad
te loqui  his  litteris  coepi ;  et  in  eis  ipsis  quibus
non  visis  accommodas  fidem,  ipsa  testium
pondera discernendo perpende. Neque enim mihi
sic  credis  quemadmodum  Ambrosio,  de  cuius
libris tanta illa testimonia posui. Aut si ambobus
nobis  aequa  lance  putas  esse  credendum,
numquid ullo  modo Evangelio  nos comparabis,
aut  scripta  nostra  Scripturis  canonicis
coaequabis ?  Profecto  si  recte  in  diiudicando
sapis,  longe  nos  infra  vides  ab  illa  auctoritate
distare. Et [140] me quidem longius, sed utrique
nostrum  quantumlibet  credas,  utrumque  illi
excellentiae  nequaquam  comparas.  Quocirca,  id
quod scriptum est :  Deum nemo vidit umquam ; et :
Lucem  habitat  inaccessibilem733 ; quem  nemo  hominum
vidit,  nec  videre  potest734 ;  et :  Beati  mundo  corde,
quoniam ipsi Deum videbunt735 ; et quidquid aliud ex
illis  Libris  sanctis  commemoravi,  firmius  credis
quam  id  quod  dixit  Ambrosius :  [Nec  in  loco

733 Io 1, 18 ; 1 Io 4, 12.
734 1 Tim 6, 16.
735 Mt 5, 8.
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Deus videtur,  nec  corporalibus  oculis  quaeritur,
nec  circumscribitur  visu,  nec  tactu  tenetur,  nec
auditur affatu, nec sentitur incessu.] Talem quippe
esse vel intellexit  vel credidit Deum, qui mundo
corde  conspicitur :  hanc  autem  etiam  meam
sententiam esse confiteor.

XL. Aliter ergo ista, aliter illa divina verba in
fide  recipis.  De  nobis  enim tibi  subest  fortasse
aliquis scrupulus, ne in his divinis eloquiis aliquid
minus  dilucide  intellegamus,  et  non  sicut  dicta
sunt,  sed sicut  suspicamur,  exponantur  a  nobis.
Forte  enim  dicis  apud  teipsam :  Quid.  si  et
mundo  corde  videtur  Deus,  et  in  loco  tamen
videtur ?  aut,  Quid,  si  oculis  etiam corporalibus
Deum  videbunt  qui  mundo  sunt  corde,  cum
corruptibile  hoc  induerit  incorruptionem736,
quando erimus aequales Angelis Dei ? Quantum
ergo  nobis  credere  debeas,  vel  non  debeas,
fortassis  ignoras ;  et  vel  plus  vel  minus  quam
debes nobis credendo, ne fallaris attendis : divinis
autem  Scripturis,  etiam  nondum  perspicue
intellectis, credendum esse non dubitas. Sed hanc
considerationem  credendi  vel  non  credendi,  et
difficultatem scientiae,  et  dubitationis  aestus,  et
piam fidem quae divinis debetur affatibus, in tua
mente, ita ut sunt, attendis et vides :  nec de his
omnino quod apud te ita  sint,  sive ut  ego dixi,
sive  ut  ipsa potius  nosti,  aliquid ambigis.  Vides
[141]  itaque  fidem  tuam,  vides  dubitationem
736 1 Cor 15, 33.
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tuam,  vides  studium  tuum  voluntatemque
discendi ;  et cum auctoritate divina movearis ad
credenda quae non vides, haec te tamen credere
incunctanter  vides :  distribuis  et  discernis  haec
omnia.

XLI.  Num ergo iis  oculis cordis tui,  quibus
haec omnia vera et certa  esse contueris,  tibique
praesentia invisibiliter cernis atque discernis, ullo
modo corporeos oculos comparabis ? cum etiam
de  ipsis  rebus  visibilibus  quae  corporalium
oculorum acie quodammodo radiantur, et de ipsis
corporeis oculis eorumque acie, qualiscumque et
quantacumque sit, quantum distet ab invisibilibus,
non  excellentioribus,  quibus  etiam  non  visis
fidem debes, sed ab iis quae commemoravi, quae
non  credis  absentia,  sed  praesentia  mente
contueris, non iisdem ipsis carnis oculis, sed illis
interioribus  iudices.  Cum  ergo  interiores  oculi
iudices sivi oculorum exteriorum, isti  autem illis
quodam  officio  nuntiandi  et  ministerio
famulentur,  multaque  illi  videant  quae  isti  non
vident,  nihil  isti  videant,  unde non illi  tamquam
praesides  iudicent ;  quis  non  illos  istis
incomparabili aestimatione praeponat ?

XLII.  Quae  cum  ita  sint,  obsecro  te,  cum
agitur in teipsa hoc tam grande negotium ; cum
ab exterioribus interiora distinguis, atque illa istis
ineffabiliter anteponis ; cumque istis foris relictis,
in illis intrinsecus demoraris, et ea suis quibusdam
incorporalibus finibus metiendo iudicas, in nulla
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te  putas,  an  in  aliqua  luce  versari ?  Ego  enim
existimo quod tanta  tibi  et  talia,  tam vera,  tam
clara,  tam  certa  videri  sine  luce  non  possunt.
Ipsam igitur  lucem in  qua  cuncta  illa  perspicis,
intuere ;  et  vide  utrum ad  eam possit  accedere
ullus  corporeorum  radius  oculorum :  profecto
non potest. Attende etiam ; et utrum [142] in ea
videas ulla locorum spatia vel intervalla, responde.
Nihil  ibi  tale,  ut  arbitror,  invenis,  si  vigilanter
abigis  ab  aspectu  intimo  quidquid  imaginum
corporalium  exterioris  hominis  sensus  invexit :
sed forte difficile est. Irruit enim de consuetudine
carnalis  vitae,  in  ipsos  quoque interiores  oculos
turba  phantasmatum  in  similitudinibus
corporum :  cui  resistere  conatus,  saltem
auctoritate divina  exclamavi,  dolens  in  illa  brevi
epistola,  et  dixi737 :  "Audiat  caro  carnalibus
cogitationibus  ebria, Spiritus  est  Deus"738.  Neque
enim cuiusquam magis quam etiam ipsam meam
mentem ab huiusmodi vanitate,  illa increpatione
compescui.  Facilius  quippe inclinamur ad solita,
et  amicum  est  infirmitati  humanae  animae
corporalem conversationem introrsus vel mittere
vel  admittere,  non  ubi  sana  consistat,  sed  ubi
languida quodammodo aut incumbat aut iaceat.

XLIII.  Proinde  si  non  potes  aciem  mentis
tuae  a  corporearum  similitudinum  quasi  nubilo
perspicue  serenare,  eas  ipsas  apud  teipsam

737 In epist. XCII, n. 5.
738 Io 4, 24.
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vigilanter  attende :  intuere  coelum  et  terram
cogitando,  sicut  oculis  corporeis  cernendo
consuesti ;  easque  imagines  coeli  et  terrae  quae
ante  oculos  cogitationis  productae  sunt,  vide
similitudines  corporum  esse,  non  corpora.  Sic
ergo  iudica  contra  teipsam  pro  teipsa,  si  non
potes  omnifariam  corporalium  qualitatum
imaginarias formas ab acie tuae mentis abigere ; et
unde vinceris, inde convince. Neque enim est, ut
opinor,  quisquam  etiam  talibus  imaginationibus
ita deditus, ut credat sic esse in memoria sua, vel
in ipso conspectu cogitationis suae, solem, lunam,
stellas,  amnes,  maria,  montes,  colles,  urbes,
parietes  denique domus suae,  vel  etiam cubiculi
sui, et quidquid per oculos corporis tale cognovit
et tenet, ut locorum spatiis atque intervallis [143]
sive  stent,  sive  moveantur.  Porro  si  ea  quae in
animo nostro sunt corporibus locisque simillima,
non  tamen  locorum  spatiis  atque  finibus
continentur,  nec  intervallis  localibus  in  nostra
memoria  reponuntur ;  quanto  magis  illa  quae
nullam  gerunt  similitudinem  corporum,  caritas,
gaudium,  longanimitas,  pax,  benignitas,  bonitas,
fides,  mansuetudo,  continentia739,  nulla  locorum
spatia tenent, nulla intercapedine separantur, aut
aliqua oculi cordis, quo radios suos mittant et ea
videant,  intervalla  conquirunt !  Nonne omnia  in
uno sunt sine angustia, et suis terminis nota sunt,
sine  circuitu  regionum ?  Aut  dic  in  quo  loco
739 Cf. Gal 5, 22-23.
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videas  caritatem ;  quae  tamen  in  tantum  tibi
cognita  est,  in  quantum eam potes  mentis  acie
contueri :  quam  non  ideo  magnam  nosti,  quia
ingentem aliquam molem conspiciendo lustrasti ;
nec  cum  tibi  intus  loquitur,  ut  secundum  eam
vivas,  ullis  perstrepit  sonis ;  nec ut  eam cernas,
corporalium lumen erigis oculorum ; nec ut eam
fortiter  teneas,  corporalium  vires  praeparas
lacertorum ; nec cum tibi venit in mentem, sentis
eius incessum.

XLIV. Ecce etiam caritas quantulacumque in
nostra  voluntate  consistit,  nobisque  conspicua
est,  nec in loco videtur,  nec corporalibus oculis
quaeritur,  nec  circumscribitur  visu,  nec  tactu
tenetur, nec auditur affatu, nec sentitur incessu :
quanto  magis  Deus  ipse,  cuius  hoc  pignus  in
nobis  est !  Nam  si  interior  homo  noster,
quantulacumque imago eius,  non de illo  genita,
sed ab illo creata, quamvis adhuc renovetur de die
in  diem740,  iam  tamen  in  tali  luce  habitat,  quo
nullus  oculorum corporalium sensus  accedit ;  si
ea  quae  in  illa  luce  cordis  oculis  intuemur,  et
discernuntur  inter  se,  et  nullis  locorum  spatiis
separantur : quanto magis Deus, qui lucem [144]
habitat  inaccessibilem741,  corporis  sensibus,  quo
nec ipsius nisi mundi potest esse cordis accessus !
Cum igitur lucem istam omni corporali luci, non
solum  iudicio  rationis,  sed  amoris  quoque

740 2 Cor 4, 16.
741 1 Tim 6, 16.
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appetitu  praeposuerimus ;  quanto  id  magis
valebimus,  tanto  melius  valebimus,  donec
sanentur  omnes  languores  animae  nostrae742 ab
illo  qui  propitius  fit  omnibus  iniquitatibus
nostris743.  In  hac  enim  vivaciore  vita  facti
spiritales, poterimus omnia diiudicare ; ipsi vero a
nemine  diiudicari744.  Animalis  autem homo non
percipit quae sunt spiritus Dei : stultitia enim est
illi ;  et  non  potest  scire,  quoniam  spiritaliter
diiudicatur745.

XLV. Quod si nondum possumus praeferre
lucem  iudicantem  ei  luci  de  qua  iudicatur,
praeferre vitam intellegentem vitae tantummodo
sentienti, praeferre naturam non alibi hoc et alibi
aliud,  sed  omnia  quae  habet  in  uno  simul
habentem,  sicuti  est  nostra  ipsa  intellegentia,  ei
naturae  quae  ita  partibus  constat,  ut  minor  sit
dimidia  quam  tota,  sicuti  est  omne  corpus ;
superfluo de rebus tantis ac talibus disputamus. Si
autem hoc iam possumus ;  aliquid melius quam
intellectum nostrum Deum esse credamus ut pax
eius quae praecellit omnem intellectum, custodiat
corda nostra et  intellegentias  nostras  in  Christo
Iesu746.  Ipsa  pax  quae  praecellit  omnem
intellectum,  non  est  utique  minor  nostro

742 Ps 102, 3.
743 Ier 33, 8 ; Ps 77, 38.
744 1 Cor 2, 14.
745 1 Cor 2, 15.
746 Phil 4, 7.
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intellectu,  ut  cum  iste  sit  oculis  corporalibus
invisibilis, illa putetur esse visibilis. An aliud pax
Dei,  aliud  splendor  Dei ?  cum  idem  ipse  sit
unigenitus  Filius,  cuius  et  illa  caritas  quae
supereminet  scientiae747,  cuius  cognitione
implebimur in omnem plenitudinem Dei, non est
nostrae mentis luce inferior, quae illa illuminante
tribuitur.  Porro  si  ista  inaccessibilis  est  oculis
carnis ;  quanto  magis  illa,  huic  incomparabiliter
supereminens !  ac per hoc cum sit  [145] aliquid
nostrum visibile,  sicut  hoc  corpus,  aliquid  vero
invisibile,  sicut homo interior ; et cum optimum
nostrum,  hoc  est  mens  atque  intellegentia,
invisibile  sit  oculis  corporis ;  quomodo id  quod
est  melius  optimo  nostro,  visibile  erit  inferiori
nostro ?

XLVI.  Arbitror  te  iam  concedere,  his
omnibus  consideratis,  recte  dictum  esse  quod
Deus nec in loco videtur, sed mundo corde ; nec
corporalibus oculis quaeritur, nec circumscribitur
visu,  nec  tactu  tenetur,  nec  auditur  affatu,  nec
sentitur  incessu.  Et  si  quid  in  iis  minus
intellegimus, vel aliter sapimus, id quoque nobis
Deus  revelabit,  si  in  quod  pervenimus,  in  eo
ambulemus748.  Pervenimus  autem  ut  credamus
Deum  non  corpus  esse,  sed  spiritum749 :
pervenimus etiam ut credamus quod  Deum nemo

747 Eph 3, 19.
748 Phil 3, 15-16.
749 Io 4, 24.
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vidit umquam750 ; et quod Deus lux est, et tenebrae in eo
non  sunt  ullae751 ;  et  quod  apud  Deum  non  est
commutatio, nec momenti obumbratio752 ; et quod lucem
habitat  inaccessibilem,  quem  nemo  hominum  vidit,  nec
videre  potest753 ;  et  quod  Pater  et  Filius  et  Spiritus
sanctus unus Deus est, sine ulla diversitate et separatione
naturae754 ;  et quod  mundi  cordes  eum videbunt755 ;  et
quod  similes  ei  erimus,  quoniam videbimus  eum sicuti
est756 ; et quod Deus caritas est, et qui manet in caritate
in Deo manet, et Deus in illo manet757 ; et quod pacem
et  sanctificationem  sectari  debemus,  sine  qua
nemo  poterit  videre  Deum758 ;  et  quod
corruptibile  hoc  et  mortale  corpus  nostrum,  in
resurrectione  commutabitur  et  induet
incorruptionem atque immortalitatem759 ;  et  quia
seminatur  corpus  animale,  resurget  corpus
spiritale760,  transfigurante  Domino  corpus
humilitatis  nostrae,  ut  conforme  faciat  corpori
[146] gloriae suae761 ; et quod Deus fecit hominem

750 Io 1, 18.
751 1 Io 1, 5.
752 Iac 1, 17.
753 1 Tim 6, 16.
754 1 Io 5, 7.
755 Mt 5, 8.
756 1 Io 3, 2.
757 1 Io 4, 16.
758 Hebr 12, 14.
759 1 Cor 15, 53.
760 1 Cor 15, 44.
761 Phil 3, 21.
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ad  imaginem et  similitudinem suam762 ;  et  quod
spiritu mentis nostrae renovamur763 in agnitionem
Dei, secundum imaginem eius qui creavit nos764.
In his  atque huiusmodi  Scripturarum sanctarum
auctoritatibus per fidem ambulantes, qui dato vel
divinitus adiuto intellectu spiritaliter profecerunt,
et  spiritalia  spiritalibus  comparare  potuerunt,
viderunt melius videri mente quam corpore ; et ea
videri  mente  quae  non  continerentur  locis,  nec
inter  se  locorum  intervallis  separarentur,  nec
minora essent in parte quam in toto.

XLVII.  Hinc  est  quod fiducialiter  ille  dicit,
quod [nec in loco Deus videtur,  sed mundo corde : nec
corporalibus oculis quaeritur, nec circumscribitur visu, nec
tactu  tenetur,  nec  auditur  affatu,  nec  sentitur  incessu.]
Unde quia et invisibilis  in Scripturis  sanctis eius
substantia commendatur, et visus esse a plurimis
per  corpus  et  corporalibus  locis  in  eisdem
auctoritatibus  invenitur,  aut  spiritu,  quo
corporales  cernuntur imagines, per aliquam licet
incorpoream, tamen similitudinem corporis, sicut
in somnis vel in ecstasi ; secrevit ille vir sanctus
Dei  naturam  ab  huiusmodi  visionibus,  easque
dixit esse, quas Dei voluntas elegisset, non quas
natura formasset. Facit enim Deus istas quibus, ut
vult,  cui vult,  quando vult,  appareat,  sua latente
atque in se incommutabiliter manente substantia.

762 Gen 1, 26-27.
763 Eph 4, 23.
764 Col 3, 10.
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Si enim voluntas nostra apud se manens et latens
sine ulla sui commutatione, per quas se utcumque
ostendat  exprimit  voces ;  quanto  facilius  Deus
omnipotens,  sua  latente  atque  incommutabiliter
manente natura, in qua voluerit specie, potest, cui
voluerit,  apparere, qui ex nihilo creavit omnia765,
atque in se manens innovat omnia766. [147]

XLVIII.  Ad  eam  vero  visionem  qua
videbimus  Deum  sicuti  est,  mundanda  corda
commonuit.  Quia  enim  corpora  consuetudine
loquendi  visibilia  nominantur,  propterea  Deus
invisibilis  dicitur,  ne  corpus  esse  credatur :  non
quia  corda  munda  suae  substantiae
contemplatione  fraudabit ;  cum  haec  magna  et
summa merces  Deum colentibus  et  diligentibus
promittatur,  dicente  ipso  Domino,  quando
corporalibus  oculis  visibiliter  apparebat,  et
invisibilem  se  contuendum  mundis  cordibus
promittebat :  Qui diligit me, diligetur a Patre meo ; et
ego  diligam  eum,  et  ostendam  meipsum  illi767.  Haec
quippe natura eius aequaliter cum Patre invisibilis,
sicut  aequaliter  incorruptibilis  est :  quae,  sicut
supra dictum est, continuatim Apostolus posuit ;
divinam  substantiam,  qua  potuit  hominibus
praedicatione,  commendans768.  Quam  si  oculi
corporales  in  resurrectione  mutata  corporum

765 2 Mach 7, 28.
766 Sap 7, 27.
767 Io 14, 21.
768 1 Tim 1, 17.
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qualitate  conspicient,  viderint  qui  hoc  possunt
adstruere : me plus movet illius sententia, qui nec
in ipsa resurrectione hoc corporalibus oculis, sed
mundis cordibus tribuit.

XLIX.  Et  de  spiritalis  quidem  corporis
qualitate,  quod  resurrecturis  promittitur,  vel
discere aliquid adhuc, vel quaerere non recuso : si
tamen  de  hac  re  disputantes  illis  vitiis  carere
possimus,  quae  plerumque  studiis  humanis  et
concertationibus  excitantur,  dum  supra  quam
scriptum  est  unus  pro  altero  infletur  adversus
alterum769 :  ne  dum  altercando  quaerimus
investigare  quomodo  possit  videri  Deus,  ipsam
pacem  sanctificationemque  perdamus,  sine  qua
nemo poterit videre Deum770 ; quod ipse avertat a
cordibus  nostris,  ut  ea  suae  contemplationi
munda reddat atque custodiat.  Illud tamen quia
non  dubito,  non  requiro,  quod  Dei  natura
numquam  videatur  in  loco.  [148]  Iam  utrum
possit huius corporis oculis videri aliquid quod in
loco non videtur, ab eis qui hoc valent disserendo
monstrare,  cum  pace  dilectionis  audire  paratus
sum, et  quod me movet in  commune conferre.
Sunt  enim  quidam,  qui  Deum  ipsum  omnino
corpus  esse  praesumunt,  putantes  quidquid
corpus non est, nullam prorsus esse substantiam :
istos omni modo aversandos censeo. Sunt autem
alii,  Deum  quidem  ipsum  corpus  non  esse

769 1 Cor 4, 6.
770 Hebr 12, 14.
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minime  dubitantes ;  sed  ideo  eos  qui  ad  vitam
aeternam  resurgent,  etiam  per  corpus  Deum
visuros  putant,  quoniam talem sperant  spiritalis
corporis  qualitatem,  ut  etiam  ipsa  quae  caro
fuerat,  spiritus  fiat.  Quod  si  ita  est,  quantum
distet  a  superiori  opinione,  et  quam  hoc  sit
tolerabilius, etiamsi verum non sit, puto facillime
iudicari.  Primo,  quia  multum interest  utrum de
Creatore  an  de  creatura  aliter  aliquid  sentiatur
quam veritas habet. Deinde, quia conatus mentis
utcumque  ferendus  est,  volentis  corpus
convertere  in  spiritum,  non  in  corpus  Deum.
Postremo, quia id quod ego in illa epistola mea
dixi771 de  istis  nostrae  carnis  oculis,  quia  neque
nunc possunt, neque tunc poterunt Deum videre,
etiam sic verum est : non enim dictum est nisi de
oculis  corporalibus,  quod  tunc  non  erunt  si
corpus ipsum spiritus  erit ;  ac per hoc corporei
oculi  numquam  Deum  videbunt,  quia  cum
videbitur, spiritus eum, non corpus videbit.

L.  Tota  igitur  quaestio  iam  remansit  de
corpore spiritali, quatenus induat incorruptionem
et immortalitatem hoc corruptibile atque mortale,
et  quatenus  ex  animali  in  spiritale  mutetur772.
Quae  diligentius  sollicitiusque  tractanda  est ;
maxime  propter  corpus  ipsius  Domini,  qui
transfigurat corpus humilitatis nostrae, conforme

771 In epist. XCII, n. 3.
772 1 Cor 15, 53.

331



corpori  gloriae  suae,  ut  possit  sibi  subicere
omnia773.  Cum enim et  [149]  Deus  Pater  videat
Filium, et Filius Patrem ; procul dubio non sunt
audiendi  qui  visionem  nolunt  tribuere  nisi
corporibus. Neque enim dici fas est quod Filium
Pater non videat ; aut, et ut ipse videat, corpore
indutus est,  si  nonnisi  ad corpus pertinet  visus.
Quid quod in  ipso mundi  exordio,  antequam a
Filio esset ulla forma servi suscepta774, vidit Deus
lucem quia bona est775 ; et firmamentum, et mare,
et aridam, et omne fenum, atque omne lignum,
solem, lunam, stellas, reptilia animarum vivarum,
volatilia  coeli,  animam  vivam :  postremo  vidit
Deus  omnia  quae  fecit ;  et  ecce  bona  valde776 ?  Quod
cum  per  quasque  creaturas  Scriptura  toties
repetisset, miror unde nata fuerit illa opinio qua
putatum  est  tantum  ad  corpora  pertinere
visionem.  Quae opinio  de quocumque loquendi
more orta sit,  Scripturae tamen sanctae non sic
loqui  solent ;  quae  nisi,  non  tantum  corpori,
verum  etiam  spiritui,  magisque  spiritui  quam
corpori  tribuerent  visionem,  non  Prophetas
proprie Videntes777 appellavissent, qui non corpore
sed spiritu etiam futura viderunt.

773 Phil 3, 21.
774 Phil 2, 7.
775 Gen 1, 4.
776 Gen 1, 31.
777 1 Reg 9, 9 ; 2 Reg 17, 13.
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LI.  Sed  cogitandum  est  ne  quid  insolenter
audeamus,  si  dixerimus  corpus  non  solum
mortalitatem  et  corruptibilitatem,  verum  etiam
hoc  ipsum  quod  corpus  est  per  gloriam
resurrectionis amittere, et spiritum fieri. Eo modo
quippe, aut conduplicabitur substantia spiritus, si
et  corpus  spiritus  erit ;  aut  si  unus  erit  spiritus
hominis,  ita  ut  commutato  et  converso  in
spiritum  corpore,  neque  geminatione  neque
incremento  conduplicetur,  nec  omnino  ullius
accessu quantitatis augeatur ;  metuendum est ne
nihil  aliud  dici  videatur,  quam corpora  non illa
mutatione  immortalia  mansura,  sed nulla  potius
futura  et  omnino  peritura.  Quapropter  donec
diligenti  inquisitione,  si  Dominus  adiuverit,
reperiatur  quid  secundum  Scripturas  [150]  de
spiritali  corpore  quod  in  resurrectione
promittitur,  probabilius  sentiendum  sit,  interim
nobis  sufficiat  quod  unigenitus  Filius,  idemque
mediator Dei et hominum homo Christus Iesus
ita  videt  Patrem,  sicut  videtur  a  Patre778.  Nos
autem  ad  illam  visionem  Dei  quae  nobis  in
resurrectione  promittitur,  non  ex  hoc  mundo
istam  concupiscentiam  oculorum  transferre
conemur, sed mundandis cordibus pio studeamus
affectu :  nec corporalem faciem cogitemus, cum
dicit  Apostolus :  Videmus  nunc  per  speculum  in
aenigmate ;  tunc  autem facie  ad  faciem779 ; praesertim

778 1 Tim 2, 5.
779 1 Cor 13, 12.
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quia  Apostolus  expressius  dixit :  Nunc  scio  ex
parte ; tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum780. Si
ergo  tunc  corporali  Deum  facie  cognoscemus,
corporali  eius  nunc  facie  cogniti  sumus :  Tunc
enim  cognoscam, inquit,  sicut  et  cognitus  sum. Unde
quis  eum non  intellegat  eo  loco etiam nostram
faciem illam significare voluisse, de qua dicit alio
loco :  Nos  autem  revelata  facie  gloriam  Domini
speculantes, in eamdem imaginem transformamur de gloria
in  gloriam,  tamquam  a  Domini  spiritu781 ;  de  gloria
scilicet fidei in gloriam contemplationis aeternae ?
Hoc quippe agit haec transformatio, qua interior
homo  renovatur  de  die  in  diem782 :  de  quo  et
apostolus Petrus, cum eum moneret ornari :  Non
quae aforis, inquit,  ornentur capillorum incrispationibus,
aut  auro,  aut  margaritis,  vel  veste  pretiosa ;  sed  ille
absconditus cordis homo, qui est ante Deum dives783.  In
qua  enim  facie  velamen  habent  Iudaei  non
transeundo ad Christum, quoniam cum transierit
quisque ad Christum auferetur  velamen,  ea  nos
facie  revelata  in  eamdem  imaginem
transformamur. Apertissime autem dicit : Velamen
super  corda [151] eorum positum est784.  Ibi  est igitur
facies,  qua  revelata,  nunc  in  fide,  quamvis  per

780 1 Cor 13, 12.
781 2 Cor 3, 18.
782 2 Cor 4, 16.
783 1 Pt 3, 31.
784 2 Cor 3, 15.
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speculum et in aenigmate contuemur ; tunc autem
facie ad faciem.

LII. Quae si approbas, tene mecum sancti viri
Ambrosii  sententiam,  iam  non  eius  auctoritate,
sed ipsa veritate firmatam. Neque enim et  mihi
propterea placet, quia per illius os potissimum me
Dominus  ab  errore  liberavit,  et  per  illius
ministerium  gratiam  mihi  baptismi  salutaris
indulsit,  tamquam  plantatori  et  rigatori  meo
nimium faveam ; sed quia de hoc re et ipse hoc
dixit,  quod  pie  cogitanti  et  recte  intellegenti
loquitur etiam ille  qui incrementum dat Deus785.
[In ipsa ergo resurrectione non facile est Deum
videre, nisi iis qui corde sint mundo : et ideo beati
mundo  corde ;  ipsi  enim  Deum  videbunt786.  Quantos
beatos  iam  numeraverat,  et  tamen  videndi  iis
Deum non promiserat facultatem ! Si ergo ii qui
mundo  sunt  corde,  Deum  videbunt,  utique  alii
non  videbunt.  Neque  enim  indigni  Deum
videbunt ;  neque  is  qui  Deum  videre  noluerit,
potest eum videre. Nec in loco Deus videtur, sed
mundo  corde ;  nec  corporalibus  oculis  Deus
quaeritur,  nec  circumscribitur  visu,  nec  tactu
tenetur,  nec auditur affatu,  nec sentitur incessu.
Et cum absens putatur, videtur ; et cum praesens
est,  non  videtur.  Denique  nec  Apostoli  omnes
Christum  videbant :  et  ideo  ait :  Tanto  tempore

785 1 Cor 3, 7.
786 Mt 5, 8.
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vobiscum sum, et adhuc me non cognovistis ?787 Qui enim
cognovit  quae  sit  latitudo,  et  longitudo,  et
altitudo,  et  profundum,  et  supereminentem
scientiae caritatem Christi, vidit et Christum, vidit
et Patrem. Nos enim iam secundum carnem non
novimus  Christum,  sed  secundum  spiritum788.
Spiritus enim ante faciem nostram Christus Dominus789,
qui  nos  in  omnem  plenitudinem  Dei  [152]
misericordia sua implere dignetur, ut videri possit
a nobis.]

LIII. Haec verba sancti viri, quae non carnalia
sed spiritalia  sunt, in quantum intellegis,  et vera
esse,  non  quia  ipse  dixit,  sed  quia  veritas  sine
strepitu  clamat,  agnoscis ;  in  tantum  intellegis
unde adhaereas Domino, teque ipsam intrinsecus
praeparas incorporalem locum mansionis eius ad
audiendum  silentium  narrationis  eius,  et
videndam  invisibilem  formam  eius.  Beati enim
mundo corde ; quoniam ipsi Deum videbunt790. Non cum
eis,  sicut  corpus,  ex  aliquo  loci  intervallo
apparebit ; sed cum venerit ad eos, et mansionem
fecerit  apud  eos :  quoniam  sic  implebuntur  in
omnem plenitudinem Dei, non cum fuerint et ipsi
plenus Deus, sed cum perfecte fuerint pleni Deo.
Si autem nonnisi corpora cogitamus, et nec illud
saltem  digne  cogitare  possumus,  unde  vel  ipsa

787 Io 14, 9.
788 2 Cor 5, 16.
789 Ier 4, 20.
790 Mt 5, 8.
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corpora  cogitemus ;  non  quaeramus  quid
adversum nos ipsos loquamur, sed ab hac potius
carnali consuetudine orando, et in anteriora nos
extendendo,  corda  mundemus.  Ut  enim  non
tantum  quod  beatus  Ambrosius,  verum  etiam
quod sanctus Hieronymus,  dicam :  "Non solum
Patris  divinitatem,  sed  nec  Filii  quidem,  nec
Spiritus  sancti,  quia  una in Trinitate  natura  est,
possunt oculi carnis aspicere, sed oculi mentis" ;
de quibus ipse Salvator ait : Beati mundo corde ; quia
ipsi  Deum  videbunt791. Namque  sicut  alibi  idem
Hieronymus  breviter  ac  veraciter  definivit,  res
incorporalis corporalibus oculis non videtur792".

LIV.  Has  sententias  de  re  tanta  virorum
tantorum  non  ob  hoc  interponere  volui,  ut
cuiusquam hominis sensum, tamquam Scripturae
canonicae  auctoritatem,  sequendum  arbitreris ;
sed ut illi qui aliter sapiunt, conentur mente videre
quod verum est, et in simplicitate cordis quaerere
[153]  Deum793,  ne  tam  doctos  divinorum
eloquiorum tractatores temere reprehendant. Nec
te moveat quod a quibusdam minus considerate
dicitur :  Quid tunc videbunt oculi  corporales,  si
Deum non videbunt ?  an  forte  caeci  erunt,  vel
sine causa erunt ? Neque enim attendunt qui haec
loquuntur,  quia  si  non  erunt  corpora,  nec  illi
corporales  profecto oculi  erunt :  si  autem erunt

791 HIERON., COMM. in Is. 3, 6.
792 HIERON., Brev. in ps. 148 ; Comm. in Iob 42 ; Comm in Zach 24.
793 Sap 1, 1.
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corpora, erit quod videre possint oculi corporales.
Sed haec iam satis dicta sint, quae ab initio huius
opusculi  mei  diligenter  lecta  et  relecta
considerans,  sine  ulla  fortasse  dubitatione
perspicies, ad videndum Deum per eius auxilium,
cor  mundum te  debere  praeparare.  De  corpore
vero  spiritali,794 si  Dominus  iuverit,  opere  alio
experiemur quid disputare valeamus.xvi

EPISTOLA CXLVIII.795

COMMONITORIUM  SANCTO  FRATRI
FORTUNATIANO.xvii

Augustinus  Fortunatiano  episcopo  Siccensi,  ut
episcopum  quemdam  ipsi  reconciliet,  quem  litteris
asperioribus  offenderat,  præsertim  hoc  dicto  quod
scripserat,  nos  his  corporeis  oculis  non  visuros  Deum :
diligenter  interim  explicans  quomodo  Deus  videaturt et
quatenus.  Apparet  autem  illam  episcopum,  quem  non
nominat, Anthropomorphitis favisse.

I. Sicut praesens rogavi, et nunc commoneo
ut  fratrem  nostrum  de  quo  collocuti  sumus,
videre et rogare [154] digneris, ut ignoscat mihi si
quid durius et asperius in se dictum accepit in ea
epistola, quam me modo scripsisse non poenitet,
quia dixi istius corporis oculos nec videre Deum,
nec esse visuros. Causam quippe adiunxi cur hoc
dixerim,  ne  scilicet  Deus  ipse  corporeus  esse
credatur, et in loci  spatio intervalloque visibilis ;

794 De Civit. Dei, lib. XXII, cap. 29.
795 Alias CXI, quæ autem 148 erat, nunc 21. – Scripta non serius an. 413.
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nihil  enim  videre  aliter  istius  corporis  oculus
potest ;  et  ne  illud  quod  dictum  est :  Facie  ad
faciem796,  sic  accipiatur,  tamquam  membris
corporis  terminatus  sit  Deus.  Ideo  me  ergo
dixisse  illud  non poenitet,  ne  de  ipso Deo tam
impie sentiamus, ut eum non ubique totum, sed
per  localia  spatia  divisibilem  existimemus :  talia
quippe his oculis novimus.

II.  Caeterum nihil tale de Deo sentiens, sed
eum  incommutabilem  et  incorporalem  spiritum
ubique totum esse  credens,  si  tantam quisquam
mutationem huius corporis futuram putat, cum ex
animali  fuerit  spiritale,  ut  etiam  substantiam
incorporalem, non locorum intervallis vel spatiis
divisibilem, vel etiam membrorum lineamentis ac
finibus  terminatam,  sed  ubique  totam,  per  tale
corpus  videre  possimus ;  volo  ut  me doceat,  si
verum sapit : si autem in hoc falsum sentit, longe
tolerabilius  est  corpori  aliquid  arrogare,  quam
Deo derogare.  Et si  vera est ista sententia,  non
erit  contraria  verbis  meis,  quae  in  illa  epistola
posui.  Istius  namque  corporis  oculos  dixi  non
visuros Deum ; hoc intuens, quod istius corporis
oculi  omnino non possunt  cernere  nisi  corpora
quae ab eis aliquo loci  intervallo  separata sunt :
nam si  nullum intervallum sit,  nec ipsa corpora
per eos videmus.

III.  Porro  autem  si  in  tantam  sui
dissimilitudinem  nostra  corpora  mutabuntur,  ut
796 1 Cor 13, 12.
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oculos habeant, per quos videatur illa substantia
quae non per locorum spatia vel [155] diffunditur
vel finitur, alibi habens aliam partem, alibi aliam,
in minore loco minorem, in maiore maiorem, sed
ubique incorporaliter tota est ; longe aliud erunt
haec corpora, et non erunt ipsa ; nec sola detracta
mortalitate  atque  corruptione  et  ponderis
gravitate aliud erunt, sed in virtutem ipsius mentis
quodammodo  convertentur,  si  videre  poterunt
quomodo tunc menti, nunc autem nec ipsi menti
videre  concessum est.  Si  enim mutatis  moribus
dicimus hominem non esse  qui  fuit,  si  denique
mutatis aetatibus ipsum corpus dicimus non esse
quod  fuit :  quanto  magis  ipsum non  erit,  tanta
conversione mutatum, ut non solum immortaliter
vivat,  verum  etiam  invisibilem  videat ?
Quapropter  si  videbunt  Deum,  non  istius
corporis oculi videbunt ; quia et in hoc non erit
ipsum corpus  usque in illam vim potentiamque
mutatum :  et  non  est  contraria  ista  opinio  illis
verbis epistolae meae. Si autem hactenus non erit
ipsum, quia nunc mortale, tunc immortale ; nunc
aggravans animam, tunc nullo pondere ad omnem
motum erit facillimum : ad videnda vero ea quae
locorum  spatiis  intervallisque  cernuntur,  si  non
aliud quam ipsum erit, substantiam incorporalem
et  ubique  totam nullo  modo videbit.  Sive  ergo
hoc,  sive  illud  verum  sit,  secundum  utrumque
verum est quod istius corporis oculi Deum non
videbunt. Aut enim istius erunt, et non videbunt :
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aut non erunt istius, si videbunt ; quoniam tanta
commutatione longe alterius corporis erunt.

IV. Sed paratus sum, si quid de hac re melius
novit  hic  frater,  vel  ab  ipso,  vel  ab  illo  a  quo
didicit, discere. Quod si irridenter dicerem, etiam
illud  de  Deo  corporali  membrisque  per  loca
divisibili, dicerem paratum me esse discere : quod
non  dico,  quia  non  irridenter  loquor,  et  talem
Deum non esse omnino non ambigo, et ne talis
esse [156] crederetur,  illam epistolam scripsi.  In
qua dum essem in  admonendo sollicitus,  quam
nominibus  tacitis  conscripsi,  in  corripiendo
nimius  atque  improvidus  fui,  nec  fraternam  et
episcopalem personam sicut frater  et  episcopus,
quemadmodum fuerat dignum, cogitavi : hoc non
defendo,  sed reprehendo ;  hoc non excuso,  sed
accuso.  Ignoscatur,  peto ;  recordetur  nostram
dilectionem  pristinam,  et  obliviscatur
offensionem novam. Faciat  certe  quod me non
fecisse  succensuit ;  habeat  lenitatem  in  danda
venia,  quam  ego  non  habui  in  illa  epistola
conscribenda. Hoc per tuam caritatem rogo, quod
praesens  praesentem  rogare  volueram,  si  eius
haberem  copiam.  Quod  cum  conatus  essem,
scribente  ad  eum  viro  venerabili,  nobisque
omnibus  honore  praeferendo,  venire  noluit,
dolum  forsitan  in  eum,  sicut  pleraque  humana
sunt,  quantum  existimo,  suspicatus ;  a  quo  me
longe abesse, tu illi fac fidem quantum potes, qui
praesens facilius  potes. Indica ei cum quanto et
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quam vero dolore de offensione animi eius tecum
fuerim  collocutus.  Noverit  quam  non  eum
contemnam, et quantum in illo Deum timeam, et
cogitem caput  nostrum in cuius  corpore  fratres
sumus. Ad locum in quo habitat, ideo mihi putavi
non esse veniendum, ne spectaculum faceremus
ridendum  alienis,  nostris  dolendum,  nobis
pudendum.  Per  tuam  sanctitatem  et  caritatem
totum recte agi potest : ab illo quippe agitur, qui
per fidem suam habitat in corde tuo ; quem credo
quod non spernit in te, cum agnoscit in se.

V.  Ego  certe  in  hac  causa  quid  melius
facerem non inveni,  quam ut veniam peterem a
fratre, qui laesum se litterarum mearum asperitate
conquestus est. Faciet et ipse, ut spero, quod sibi
imperari novit ab eo qui per Apostolum loquens
ait :  Donantes  vobismetipsis,  si  quis  adversus  aliquem
habet querelam, sicut et Deus in [157] Christo donavit
vobis797.  Estote ergo imitatores Dei, sicut filii dilectissimi,
et ambulate in caritate, sicut et Christus dilexit nos798. In
hac  caritate  ambulantes,  si  quid  diligentius
possumus,  de  spiritali  corpore  quod  in
resurrectione  habebimus,  concorditer
inquiramus :  quia  et  si  quid  aliter  sapimus,  hoc
quoque  nobis  Deus  revelabit,  si  in  illo
maneamus799. Qui autem manet in caritate, in Deo
manet, et Deus in illo manet : quia Deus caritas

797 Col 3, 13.
798 Eph 5, 1.
799 Phil 3, 15.
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est800 ;  sive  tamquam  eius  fons  ineffabiliter
existendo,  sive  illam  nobis  per  Spiritum  suum
largiendo.  Si  ergo  doceri  potest  quod  caritas
corporalibus  oculis  aliquando  videbitur ;  poterit
fortassis  et  Deus :  si  autem  ista  numquam
poterit ;  multo minus ipse fons eius, vel si quid
dici  excellentius  et  convenientius  de  tanta  re
potest.

VI. Magni quidam viri et in Scripturis sanctis
doctissimi,  qui  plurimum  Ecclesiam  et  bona
studia  fidelium  suis  litteris  adiuverunt,  ubi  eis
occasio  data  est,  dixerunt  invisibilem  Deum
invisibiliter videri ; hoc est per eam naturam quae
in  nobis  quoque  invisibilis  est,  munda  scilicet
mente  vel  corde.  Beatus  Ambrosius  de  Christo
cum  ageret,  secundum  id  quod  Verbum  est :
[Non enim  corporalibus,  inquit,  sed  spiritalibus
oculis  Iesus videtur.]  Et paulo post :  [Non eum
viderunt,  inquit,  Iudaei ;  obcaecatum  enim  erat
insipiens  cor  eorum]801 :  hic  ostendens  unde
videatur. Item cum de sancto Spiritu loqueretur802,
interposuit verba Domini dicentis : Rogabo Patrem,
et  alium  Paracletum  dabit  vobis,  qui  vobiscum  sit  in
aeternum ;  Spiritum  veritatis,  quem  hic  mundus  non
potest accipere, quia non videt eum, nec cognoscit eum803.
[Merito  ergo  se,  inquit,  in  corpore  [158]

800 1 Io 4, 16.
801 AMBROS., Comm. in Ev. Lc. 1, 1, 5.
802 AMBROS., Comm. in Ev. Lc. 2, 3, 22 n. 93-94 ; cf. Rom 1, 21.
803 Io 14, 16-17.
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demonstravit,  quoniam  in  divinitatis  substantia
non  videtur.  Vidimus  Spiritum,  sed  in  specie
corporali :  videamus et Patrem ;  sed quia videre
non  possumus,  audiamus.]  Et  paulo  post :
[Audiamus ergo inquit : Patrem ; invisibilis  enim
Pater ;  sed  et  Filius  invisibilis  secundum
divinitatem ; Deum enim nemo vidit umquam804 :  cum
ergo Filius sit Deus, in eo utique quod Deus est Filius,
non videtur]805.

VII. Sanctus autem Hieronymus ait : [Videre
Deum sicuti est in natura sua, oculus hominis non
potest : non solum homo, nec Angeli, nec Throni,
nec  Potestates,  nec  Dominationes,  nec  omne
nomen  quod  nominatur ;  neque  enim  creatura
potest aspicere Creatorem suum806.] His verbis vir
doctissimus  satis  ostendit  quid  etiam de  futuro
saeculo  senserit,  quod  ad  hanc  rem  attinet.
Quantumlibet  enim  oculi  corporis  nostri
mutentur  in  melius,  Angelorum  oculis
aequabuntur.  Hic  autem  et  ipsis,  et  universae
omnino  coelesti  creaturae  invisibilem  naturam
dixit esse Creatoris. Aut si et hinc fit quaestio, et
infertur  ulla  dubitatio,  utrum  non  simus  futuri
Angelis  potiores ;  ipsius Domini est hinc aperta
sententia,  ubi  ait  de  resurrecturis  in  regnum :
Erunt  aequales  Angelis  Dei807.  Unde  idem  ipse

804 1 Io 4, 12.
805 AMBROS., Comm. in Ev. Lc. 2, 3, 22.
806 Cf. HIERON., Comm. in Is. 3, 1.
807 Lc 20, 36 ; Mt 22, 30 ; Mc 12, 35.
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sanctus Hieronymus alibi sic dicit : Homo igitur Dei
faciem videre non potest ; Angeli autem etiam minimorum
in  Ecclesia  semper  vident  faciem  Dei808.  Et  nunc  in
speculo videmus, in aenigmate ; tunc autem facie
ad  faciem809,  quando  de  hominibus  in  Angelos
profecerimus,  et  potuerimus  cum  Apostolo
dicere : Nos autem omnes revelata facie gloriam Domini
speculantes, in eamdem imaginem transformamur a gloria
in gloriam, tamquam a Domini Spiritu810 ; licet faciem
Dei [159]  iuxta  naturae  suae  proprietatem nulla
videat  creatura,  et  tunc mente cernatur,  quando
invisibilis creditur "811.

VIII.  In  his  verbis  hominis  Dei,  multa
consideranda  sunt.  Primum,  quia  secundum
apertissimam Domini sententiam etiam ipse sentit
tunc  nos  visuros  faciem  Dei,  cum  in  Angelos
profecerimus,  id  est,  aequales  Angelis  facti
fuerimus ;  quod  erit  utique  in  resurrectione
mortuorum.  Deinde  apostolico  testimonio  satis
aperuit  non  exterioris  sed  interioris  hominis
faciem  intellegendam,  cum  videbimus  facie  ad
faciem :  de  facie  quippe  cordis  loquebatur
Apostolus,  cum  diceret  quod  hinc
commemoravit :  Nos  autem  revelata  facie  gloriam
Domini  speculantes,  in  eamdem  imaginem

808 Mt 18, 10.
809 1 Cor 13, 12.
810 2 Cor 3, 18.
811 HIERON., Comm. in Is. 1, 10.
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transformamur812. Quod  si  quisquam  dubitat,
recenseat  eumdem  locum,  et  attendat  unde
Apostolus loquebatur ; de velamine scilicet quod
manet  in  lectione  Veteris  Testamenti813,  donec
quisque  transeat  ad  Christum,  ut  auferatur
velamen. Ibi quippe dicit :  Nos autem revelata facie
gloriam  Domini  speculantes ; quae  facies  in  Iudaeis
non erat revelata : de quibus dicit :  Velamen super
cor  eorum positum est814, ut  ostendat cordis  faciem
nobis esse revelatam, velamine ablato. Postremo,
ne  quisquam  ista  minus  intuens,  minusque
discernens,  visibilem  Deum  vel  Angelis  vel
hominibus, cum aequales Angelis facti fuerimus,
sive  nunc  esse,  sive  futurum  esse  crederet,
evidentissime quid sentiret expressit, dicens quod
"faciem Dei iuxta naturae suae proprietatem nulla
videat  creatura,  et  tunc mente cernatur,  quando
invisibilis creditur". Unde sufficienter significavit,
quando  visus  est  ab  hominibus  per  oculos
corporis,  tamquam  ipse  corporeus,  non  eum
secundum  naturae  suae  proprietatem  fuisse
visum,  in  qua  tunc  mente  cernitur,  quando
invisibilis  creditur.  Quibus  [160]  invisibilis,  nisi
aspectibus  corporalibus  etiam  coelestibus,  sicut
supra  de  Angelis  et  Potestatibus  et
Dominationibus  dixit ?  quanto  magis
terrestribus !

812 2 Cor 3, 18.
813 Ex 34, 33-35.
814 2 Cor 3, 15.
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IX.  Unde  alio  loco  evidentius  dicit :  [Non
solum Patris divinitatem, sed nec Filii quidem et
Spiritus sancti,  quae una in Trinitate  natura est,
posse oculos carnis aspicere, sed oculos mentis :
de  quibus  ipse  Salvator  ait : Beati  mundo  corde ;
quoniam  ipsi  Deum  videbunt815.]  Quid  hac
manifestatione  lucidius ?  Si  enim  tantummodo
dixisset : Nec Patris, nec Filii, nec Spiritus sancti
divinitatem  posse  oculos  carnis  aspicere,  nec
deinceps  addidisset,  [sed  oculos  mentis] ;  forte
diceretur carnem iam non esse appellandum, cum
corpus fuerit spiritale : addendo ergo, et dicendo,
[sed  oculos  mentis,]  ab  omni  genere  corporis
alienavit  huiusmodi  visionem.  Ne  quis  autem
putaret  eum  tantum  de  praesenti  tempore
locutum,  subiecit  etiam  Domini  testimonium,
volens ostendere quos dixerat oculos mentis ; quo
testimonio  non  praesentis  sed  futurae  visionis
promissio declaratur :  Beati  mundo corde ;  quoniam
ipsi Deum videbunt.

X.  Beatissimus  quoque  Athanasius,
Alexandrinus  episcopus,  cum  ageret  adversus
Arianos,  qui  tantummodo  Deum  Patrem
invisibilem  dicunt :  Filium  vero  et  Spiritum
sanctum  visibiles  putant,  aequalem  Trinitatis
invisibilitatem  Scripturarum  sanctarum
testimoniis,  et  diligentia  suae  disputationis
asseruit,  instantissime  suadens  Deum  non  esse
visum  nisi  assumptione  creaturae :  secundum
815 Mt 5, 8 ; HIERON., Comm. in Is. 3, 1.
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Deitatis autem suae proprietatem omnino Deum
esse  invisibilem,  id  est  Patrem,  et  Filium,  et
Spiritum sanctum, nisi quantum mente ac spiritu
nosci  potest816.  Gregorius  etiam,  sanctus
episcopusxviii Orientalis,  apertissime  dicit  Deum
natura  invisibilem,  quando  patribus  visus  [161]
est,  sicut  Moysi,  cum  quo  facie  ad  faciem
loquebatur,  alicuius  conspicabilis  materiae
dispositione  assumpta,  salva  sua  invisibilitate
videri potuisse817. Hoc est quod etiam noster dicit
Ambrosius,  et  Patrem  et  Filium  et  Spiritum
sanctum ea specie videri quam voluntas elegerit,
non  natura  formaverit818 :  ut  et  illud  verum sit,
quod  Deum nemo vidit  umquam819,  quae vox ipsius
Domini Christi est ; et,  Quem nemo hominum vidit,
nec videre potest820, quae vox Apostoli, imo eius per
Apostolum  Christi  est ;  et  illa  non  repudientur
testimonia  Scripturarum quibus  Deus visus esse
narratur,  quia  et  invisibilis  est  per  propriam
Deitatis  naturam,  et  cum vult  videri  potest  per
assumptam, sicut ei placuerit, creaturam.

XI.  Porro  si  naturae  ipsius  est  invisibilitas
sicut  incorruptibilitas,  non  mutabitur  utique  in
futuro saeculo illa natura, ut de invisibili visibilis
fiat ;  quia  neque  poterit  de  incorruptibili

816 ATHANAS., Orat. adv. Arian. 1, 63 ; 3, 14 ; 4, 36.
817 GREGOR., De filii div. et Consubst. tract., nunc Phoebadio attributus, 8 med.
818 AMBROS., Comm. in Ev. Lc. 1, 11.
819 Io 1, 18 ; 1 Io 4, 12.
820 1 Tim 6, 16.
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corruptibilis  fieri :  simul enim et incommutabilis
est.  Et  utique  naturam  eius  commendavit
Apostolus,  cum duo ista simul poneret,  dicens :
Regi autem saeculorum invisibili, incorruptibili, soli Deo
honor  et  gloria  in  saecula  saeculorum821.  Unde  non
audeo ego ita distinguere, ut dicam : Incorruptibili
quidem  in  saecula  saeculorum ;  invisibili  autem
non  in  saecula  saeculorum,  sed  tantum  in  hoc
saeculo. Verum quia nec ista testimonia falsa esse
possunt :  Beati  mundo  corde ;  quoniam  ipsi  Deum
videbunt822 ; et :  Scimus quia cum apparuerit, similes ei
erimus ;  quoniam  videbimus  eum  sicuti  est823 :  negare
non possumus filios Dei visuros Deum, sed sicut
videntur  invisibilia,  sicut  seipsum  ostensurum
promittebat  qui  hominibus  apparebat  in  carne
[162] visibilis, quando dicebat : Et ego diligam eum,
et  ostendam  meipsum  illi824,  cum  ante  oculos
hominum  conspicuus  loqueretur.  Unde  autem
invisibilia videntur, nisi oculis cordis ? de quibus
paulo  ante  dixi  quid  Hieronymus  senserit  ad
videndum Deum.

XII.  Hinc  est  etiam  quod  memoratus
Mediolanensis  episcopus  in  ipsa  resurrectione
dixit  non  facile  esse  videre  Deum,  nisi  iis  qui
mundo corde sint ;  et ideo scriptum esse :  Beati

821 1 Tim 1, 17.
822 Mt 5, 8.
823 1 Io 3, 2.
824 Io 14, 21.
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mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt825. [Quantos
beatos,  inquit,  iam  numeraverat,  et  tamen  eis
videndi  Deum  non  promiserat  facultatem.]
Deinde adiungit  et  dicit :  [Si  ergo ii  qui  mundo
sunt  corde,  Deum  videbunt,  utique  alii  non
videbunt.] Et ne alios illos acciperemus, de quibus
dictum  est :  Beati  pauperes,  Beati  mites, continuo
subiunxit : [Neque enim indigni Deum videbunt.]
Indignos  utique  illos  volens  intellegi,  qui  licet
resurgant, Deum videre non poterunt ; quoniam
ad damnationem resurgent, quia per fidem veram
quae  per  dilectionem  operatur826,  cor  mundare
noluerunt. Et ideo sequitur et dicit : [Neque is qui
Deum  videre  noluerit,  potest  Deum  videre.]
Deinde quia occurrebat etiam impios omnes velle
videre Deum, statim ut ostenderet quare dixerit,
[qui Deum videre noluerit,] quia utique illo modo
non vult Deum videre impius, quia cor mundare
non vult, quo ille videri poterit, secutus adiunxit
et  ait :  [Nec  in  loco  Deus  videtur,  sed  mundo
corde ;  nec  corporalibus  oculis  Deus  quaeritur,
nec  circumscribitur  visu,  nec  tactu  tenetur,  nec
auditur  affatu,  nec  sentitur  incessu827.]  Quibus
verbis  beatus  Ambrosius  voluit  admonere  quid
debeant  homines  praeparare  qui  volunt  Deum
videre ; hoc est, cor mundare per fidem quae per
dilectionem operatur, dono Spiritus sancti,  unde

825 Mt 5, 8.
826 Gal 5, 6.
827 AMBROS., Comm. in Ev. Lc. 1, 11.

350



[163]  pignus  accepimus,  quo  illam  visionem
desiderare noverimus828.

XIII.  Nam  de  membris  Dei,  quae  assidue
Scriptura  commemorat,  ne  quisquam secundum
carnis huius formam et figuram nos esse crederet
similes  Deo,  propterea  eadem  Scriptura  et  alas
habere  Deum  dixit829,  quas  nos  utique  non
habemus.  Sicut  ergo  alas  cum  audimus,
protectionem  intellegimus :  sic  et  cum audimus
manus, operationem intellegere debemus ; et cum
audimus  pedes,  praesentationem ;  et  cum
audimus oculos, visionem qua cognoscit ; et cum
audimus  faciem,  notitiam  qua  innotescit ;  et  si
quid  aliud  eadem  Scriptura  tale  commemorat,
puto  spiritaliter  intellegendum.  Neque  hoc  ego
tantum,  aut  ego  prior,  sed  omnes  qui
qualicumque spiritali intellegentia resistunt eis qui
ob  hoc  Anthropomorphitae  nominantur.  Ex
quorum litteris ne multa commemorando maiores
moras  faciam,  hoc  unum  sancti  Hieronymi
interpono, ut noverit iste frater, non se de hac re
mecum magis quam cum prioribus agere debere,
si quid eum contra permovet.

XIV.  Cum  ergo  ille  vir  in  Scripturis
doctissimus, psalmum exponeret ubi dictum est :
Intellegite  ergo  qui  insipientes  estis  in  populo,  et  stulti
aliquando sapite. Qui plantavit aurem, non audiet ? aut

828 Cf. 2 Cor 5, 4-8.
829 Ps 16, 8.
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qui  finxit  oculum,  non  considerat ?830 inter  caetera :
[Iste locus, inquit, adversus eos maxime facit, qui
Anthropomorphitae  sunt,  qui  dicunt  Deum
habere membra quae etiam nos habemus. Verbi
causa,  dicitur  Deus  habere  oculos,  quia  oculi
Domini  respiciunt  omnia ;  manus  Domini  facit
omnia" : Et  audivit,  inquit,  Adam  sonum  pedum
Domini  deambulantis  in paradiso831 :  haec simpliciter
audiunt,  et  humanas  imbecillitates  ad  Dei
magnificentiam  referunt.  [164]  Ego  autem dico
quod  Deus  totus  oculus  est,  totus  manus  est,
totus pes est. Totus oculus est, quia omnia videt.
Totus manus est, quia omnia operatur. Totus pes
est, quia ubique est. Ergo videte quid dicat. Qui
plantavit aurem, non audiet ? aut qui finxit oculos, non
considerat ?  Et  non  dixit : Qui  plantavit  aurem,
ergo ipse aurem non habet ; non dixit : Ergo ipse
oculos non habet : sed quid dixit ? "Qui plantavit
aurem, non audiet ? qui finxit oculos, non considerat ?"
membra tulit, efficientias dedit832.]

XV.  Haec  omnia  de  litteris  eorum  et
Latinorum  et  Graecorum,  qui  priores  nobis  in
catholica  Ecclesia  viventes  divina  eloquia
tractaverunt, ideo commemoranda arbitratus sum,
ut sciat iste frater, si quid aliter quam isti sentit,
deposita  dissensionis  amaritudine,  et  fraternae
caritatis  suavitate  servata  atque  in  integrum

830 Ps 93, 9.
831 Gen 3, 8.
832 HIERON., In Ps. 93, 8, 9.
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restituta,  diligenti  et  tranquilla  consideratione
quaerendum  vel  discendum  vel  docendum.
Neque enim quorumlibet disputationes, quamvis
catholicorum  et  laudatorum  hominum,  velut
Scripturas  canonicas  habere  debemus,  ut  nobis
non liceat  salva honorificentia  quae illis  debetur
hominibus,  aliquid  in  eorum scriptis  improbare
atque respuere,  si  forte invenerimus quod aliter
senserint quam veritas habet, divino adiutorio vel
ab aliis  intellecta,  vel  a nobis.  Talis  ego sum in
scriptis  aliorum ;  tales  volo  esse  intellectores
meorum.  Denique  in  iis  omnibus  quae  de
opusculis  sanctorum  atque  doctorum
commemoravi,  Ambrosii,  Hieronymi,  Athanasii,
Gregorii, et si qua aliorum talia legere potui quae
commemorare  longum  putavi,  Deum  non  esse
corpus, nec formae humanae habere membra, nec
eum esse per locorum spatia divisibilem, et esse
natura  incommutabiliter  invisibilem,  nec  per
eamdem  naturam  atque  substantiam,  sed
assumpta  visibili  specie  sicut  [165]  voluit
apparuisse  iis  quibus  apparuit,  quando  per
corporis  oculos  in  Scripturis  sanctis  visus  esse
narratur,  in adiutorio Domini inconcusse credo,
et quantum ipse donat intellego.

XVI.  De  spiritali  autem  corpore,  quod  in
resurrectione  habebimus,  quantam  capiat  in
melius commutationem :  utrum in simplicitatem
spiritus cedat, ut totus homo iam spiritus sit ; an
quod  magis  puto,  sed  nondum  plena  fiducia
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confirmo,  ita  futurum  sit  spiritale  corpus,  ut
propter ineffabilem quamdam facilitatem spiritale
dicatur,  servet  tamen  substantiam  corporalem,
quae per seipsam vivere ac sentire non possit, sed
per illum qui ea utitur spiritum ; neque enim et
nunc,  quia  corpus  dicitur  animale,  eadem  est
animae  natura  quae  corporis :  et  utrum  si
corporis,  quamvis  iam  immortalis  atque
incorruptibilis,  natura  servabitur,  adiuvet  tunc
aliquid spiritum ad videndum ipsa visibilia, id est
corporalia, sicut nunc tale aliquid nisi per corpus
videre  non possumus ;  an vero  etiam tunc sine
organo  corporis  valeat  spiritus  noster  nosse
corporalia  (neque enim et Deus talia  per sensus
corporis  novit) ;  et  multa  alia  quae  in  hac
quaestione  movere  possunt,  fateor  me nondum
alicubi  legisse,  quod  mihi  sufficere  existimarem
sive ad discendum sive ad docendum.

XVII. Ac per hoc si non displicet huic fratri
mea qualiscumque cautela, interim propter quod
scriptum  est :  Quoniam  videbimus  eum  sicuti  est833,
quantum  possumus,  cor  mundum  ad  illam
visionem  ipso  adiuvante  praeparemus.  De
corpore  autem  spiritali  pacatius  et  diligentius
inquiramus, ne forte aliquid certum ac liquidum,
si nobis hoc utile esse novit, secundum Scripturas
suas  Deus  dignetur  demonstrare.  Si  enim  hoc
invenerit  [166]  inquisitio  diligentior,  tantam
corporis  futuram  mutationem,  ut  possit  videre
833 1 Io 3, 2.
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invisibilia ; non, ut opinor, talis potentia corporis
menti auferet visionem, ut exterior homo videre
Deum  tunc  possit,  non  possit  interior :  quasi
tantum foris sit Deus ad hominem, et intus non
sit in homine, cum apertissime scriptum sit, ut sit
Deus  omnia  in omnibus834 ;  aut ita sit  intus ille  qui
sine ullis locorum spatiis ubique totus est, ut foris
tantum videri  ab  exteriori  homine  possit,  intus
autem  ab  interiori  non  possit.  Quae  si
absurdissime sentiuntur : magis enim sancti pleni
erunt  Deo ;  non  inanes  intrinsecus  ab  illo
circumdabuntur extrinsecus ; nec caesi intrinsecus
eum quo  pleni  erunt,  non  videbunt,  et  tantum
forinsecus  oculati  eum  quo  circumdabuntur,
videbunt :  restat  ut  interim  de  visione  Dei
secundum interiorem hominem certissimi simus.
Si  autem etiam corpus  mira  commutatione  hoc
valuerit, aliud accedet, non illud abscedet.

XVIII.  Melius  ergo  illud  affirmamus  unde
minime  dubitamus,  quod homo interior  videbit
Deum, qui  modo solus  potest  videre  caritatem,
quae cum laudaretur dictum est : Deus caritas est835 :
solus  potest  videre  pacem  et  sanctificationem,
sine  qua  nemo  potest  videre  Deum836.  Neque
enim caritatem, pacem, sanctificationem, et si qua
sunt similia, videt modo ullus oculus carnis ; quae
tamen omnia iam videt,  quantum potest, mentis

834 1 Cor 15, 28.
835 1 Io 4, 8.
836 Heb 12, 14.
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oculus,  tanto  purius  quanto  purior :  ut  sine
dubitatione  Deum  nos  visuros  esse  credamus,
sive  inveniamus,  sive  non  inveniamus  quod  de
qualitate  futuri  corporis  quaerimus ;  cum tamen
corpus  resurrecturum  et  immortale  atque
incorruptibile futurum non ambigamus, quoniam
hinc  sanctarum  Scripturarum  sententias
apertissimas firmissimasque retinemus.  Si  autem
iste frater quod de spiritali  [167] corpore adhuc
requiro,  iam  sibi  firmat  esse  certissimum,  nisi
placidus  audiero  docentem,  ita  ut  ille  quoque
placidus me audiat inquirentem, habebit unde iure
succenseat. Nunc tamen per Christum obsecro ut
de illa asperitate litterarum mearum, qua eum non
immerito  offensum esse  didici,  veniam mihi  ab
illo impetres, et me rescriptis Domino adiuvante
laetifices.

EPISTOLA CXLIX.837

BEATISSIMO  ET  VENERABILITER
DESIDERABILI  ET  DESIDERABILITER
VENERABILI,  SANCTO  SANCTEQUE  CARISSIMO
FRATRI  ET  COEPISCOPO,  PAULINO,
AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Respondet ad quæstiones ex Psalmis, ex Apostolo, et
ex  Evangelio  propositas  a  Paulino  superius  in  epistola
centesima vicesima prima.

I. Quod de perventione tam prospera fratris
et  compresbyteri  nostri  Quinti,  et  qui  cum  eo

837 Alias LIX, quæ autem 149 erat, nunc 38. – Scripta videtur an. 414.
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navigaverunt,  cito  nos  Dominus  exhilaravit,
nuntiantibus litteris Sanctitatis tuae, gratias agens
ei  qui  recreat  afflictos,  et  humiles  consolatur838,
sinceritati cordis tui, occasione filii et condiaconi
nostri  Ruffini  quae  proxima  occurrit,  nunc
rescripta persolvo : de littore namque Hipponensi
profectus est. Et approbo misericordiae consilium
quod tibi  Dominus inspiravit,  mihique insinuare
dignatus es. Ipse et hoc adiuvet,  ipse prosperet,
qui  iam curam nostram ex magna parte  lenivit,
quia  pervectus  et  commendatus  est  [168]
carissimus homo, non solum bonis operibus, sed
etiam sanctis orationibus tuis.

II. Litterae sane Venerationis tuae, ubi multa
quaesisti, et quaerenda admonuisti, et quaerendo
docuisti,  ad  me  pervenerunt.  Sed  quas  ipse
continuo  rescripsi  per  homines  eorumdem
sanctorum  solatiorum  nostrorum,  sicut  his  tuis
recentioribus  comperi,  non  sunt  redditae
Venerationi tuae. In quibus quidem, quatenus ad
interrogata responderim, recolere non valui ; nec
earum  exemplum  cum  requisissem,  ubi  hoc
possem recognoscere, inveni. Ad nonnulla tamen
me respondisse certus omnino sum, et ideo non
ad  omnia,  quia  ut  cito  finirem,  festinatio
perlatoris  urgebat.  Simul  etiam  miseram,  sicut
iusseras, et illius epistolae exemplum, quam tuae
Caritati  apud  Carthaginem  de  corporum
resurrectione  rescripseram,  ubi  de  usu
838 2 Cor 7, 6.
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membrorum exorta erat quaestio.  Nunc ergo et
hoc misi,  et  alterum alterius,  quia  nec ipsam in
manus  tuas  pervenisse  conieci,  eo  quod  iterum
interrogasti  quaedam  quae  iam  me  in  ea
respondisse lego et agnosco. Sed istam per quem
direxerim  nescio.  Scripta  quippe  Caritatis  tuae
quibus eam reddidi, sicut etiam ipsa indicat, missa
sunt mihi ab Hippone a nostris, cum essem apud
sanctum  fratrem  et  coepiscopum  nostrum
Bonifacium (nam eorum perlatorem non vidi), et
continuo rescripta non distuli.

III.  Responsio  ad quaestionem de  Ps  16,  14a.  –
Quia  ergo  tunc,  sicut  scripsi,  non  potueram
inspicere codices graecos propter quaedam psalmi
decimi sexti, inspexi postea quos inveni. Et unus
habebat, quod et latini nostri :  Domine,  perdens de
terra  dispertire  eos839 :  alius  sicut  ipse  posuisti :  "A
paucis  de erra".  Et illud quidem apertum habet
sensum, "perdens de terra" [169] quam eis dedisti,
"dispertire eos" in gentibus : quod et factum eis
est,  cum  gravi  bello  expugnati  atque  subversi
sunt. Illud autem alterum quomodo accipiendum
sit, non mihi occurrit ; nisi quia in comparatione
perditae  multitudinis  eorum,  reliquiae  salvae
factae  sunt,  utique  in  paucis  a  quibus  eos
dispertiendos,  hoc  est  dividendos  atque
separandos  Scriptura  praenuntiavit,  dicens :
Domine, a paucis, id est, a reliquiis quas ex illa gente
salvas  fecisti,  de  terra  dispertire  eos : ut  terram
839 Ps 16, 14.
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intellegamus Ecclesiam haereditatemque fidelium
atque  sanctorum,  quae  dicitur  et  terra
viventium840, et quae etiam illo loco recte intellegi
potest :  Beati  mites ;  quoniam  ipsi  haereditate
possidebunt terram841.  Cum autem dictum esset :  A
paucis de terra divide eos, additum est,  in vita eorum ;
ut  in  manifesto futurum intellegeretur,  dum hic
vivunt.  Separantur  enim  multi  ab  Ecclesia,  sed
cum  moriuntur,  qui  tamen  cum  vivunt,  per
Sacramentorum  communionem  unitatisque
catholicae  videntur  Ecclesiae  copulati.  Isti  ergo
divisi  sunt  a  paucis  qui  ex  illis  crediderunt,  de
terra  quam  sicut  agrum  suum  excolit  pater
agricola842 :  divisi autem in vita sua, id est hic in
manifesto, sicut videmus. Sequitur autem :  Et de
absconditis  tuis  adimpletus  est  venter  eorum ; id  est,
praeter hoc quod in manifesto divisi sunt, etiam
de  absconditis  tuis quae  in  occulto  reddis
conscientiae  malorum,  adimpletus  est  venter  eorum :
ventrem  posuit  pro  internorum  latentiumque
secretis.

IV.  Quod  vero  sequitur :  Saturati  sunt
porcina843 ; iam quid mihi ex hoc videretur aperui.
Sed  quod  alii  codices  habent,  et  verius  habere
perhibentur,  quia  diligentiora  exemplaria,  per
accentus  notam  eiusdem  verbi  graeci

840 Cf. Ps 26, 13 ; 141, 6 ; Is 38, 11 ; 53, 8 ; Ier 11, 19.
841 Mt 5, 4.
842 Cf. Io 15, 1.
843 Pro ὑίῶν, ὑῶν legisse videtur, qui vertit porcinam.
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ambiguitatem graeco scribendi  more dissolvunt,
[170]  obscurius  est  quidem,  sed  electiori
sententiae  videtur  aptius  convenire.  Quia  enim
dixerat :  Et  de  absconditis  tuis  adimpletus  est  venter
eorum, quibus verbis occulta Dei iudicia significata
sunt ;  occulte  quippe  sunt  miseri,  etiam  qui
gaudent  in  malis,  quos  tradidit  Deus  in
concupiscentias  cordis  eorum844 :  velut
quaereretur  unde  possint  cognosci  qui  in
abscondito  ira  Dei  adimpleti  sunt,  et
responderetur quod in Evangelio dictum est : Ex
fructibus eorum cognoscetis eos845, continuo subiunctam
est :  Saturati  sunt  filiis, hoc  est  fructibus,  quod
evidentius  dicitur,  operibus  suis.  Unde  alibi
legitur :  Ecce parturivit iniustitiam, concepit dolorem, et
peperit  iniquitatem846 :  et  alibi :  Deinde  concupiscentia,
cum conceperit, parit peccatum847. Mali ergo filii, mala
opera, quibus cognoscuntur, et qui de absconditis
Dei  iudiciis  internis  cogitationum  suarum
tamquam in ventrem adimpleti sunt. Bona opera,
boni  filii  sunt.  Unde  ad  sponsam  Ecclesiam
dicitur :  Dentes tui sicut grex detonsarum ascendens de
lavacro, quae omnes geminos creant, et sterilis non est in
illis848.  In  quo  gemino  fetu  geminum  opus
dilectionis  agnoscitur,  Domini  Dei  scilicet,  et

844 Rom 1, 24.
845 Mt 7, 16.
846 Ps 7, 15.
847 Iac 1, 15.
848 Cant 4, 2.
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proximi :  in  quibus  duobus  praeceptis  tota  Lex
pendet et Prophetae849.

V. Iste autem sensus, quo ita exponitur quod
scriptum  est :  Saturati  sunt  filiis, non  mihi
occurrerat,  cum ante  rescriberem ;  sed  recensui
brevissimam  quamdam  eiusdem  psalmi
expositionem, quam iam olim dictaveram, et hoc
satis breviter a me positum reperi. Inspexi etiam
codices graecos, utrum dativus casus esset, quod
dictum est, filiis, an genitivus, quo illa lingua utitur
pro  ablativo,  et  inveni  genitivum :  quod  si  ad
[171]  verbum  interpretaretur,  scriptum  esset,
Saturati  sunt  filiorum ;  sed  recte  interpres
sententiam  secutus  est,  et  latino  more  dixit :
Saturati  sunt  filiis. Quod  vero  sequitur :  Et
reliquerunt  reliquias  parvulis  suis, existimo parvulos
accipiendos manifestos carnis filios.  Unde etiam
secundum  istam,  non  de  porcina,  sed  de  filiis
expositionem, manet illa sententia qua dixerunt :
Sanguis  huius  super  nos  et  super  filios  nostros850 :  ita
enim  reliquerunt  operum  suorum  reliquias
parvulis suis.

VI.  Responsio ad quaestionem de Psalm. XV, 3. –
In quinto-decimo autem psalmo, quod scriptum
est :  Mirificavit, vel :  Mirificet  omnes  voluntates  suas
inter  illos851, nihil  prohibet  intellegi,  imo  et
convenientius videtur, non,  inter illos, sed,  in illis.

849 Mt 22, 40.
850 Mt 27, 25.
851 Ps 15, 3.
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Sic  enim  graeci  codices  habent :  saepe  autem
quod  habet  illa  lingua,  in  illis. nostri
interpretantur,  inter  illos, ubi  videtur  sententiae
convenire.  Accipiamus  ergo :  Sanctis  qui  sunt  in
terra eius, mirificavit omnes voluntates suas in illis ; quod
plerique  codices  habent :  et  intellegamus,
voluntates eius, munera gratiae, quae gratis data est,
id est, quia voluit, non quia debebatur. Unde est :
Scuto  bonae  voluntatis  tuae  coronasti  nos852 ;  et :  In
voluntate tua deduxisti me853 ; et : Voluntarie genuit nos
verbo  veritatis854 ;  et :  Pluviam  voluntariam  segregans,
Deus, haereditati tuae855 ; et : Dividens propria unicuique
prout  vult856 ;  et  alia  innumerabilia.  Proinde :
Mirificavit omnes voluntates suas in illis, in quibus nisi
in  sanctis  qui in  terra sunt eius ?  Si  enim terra,
sicut supra ostendimus, potest accipi in bono, et
ubi  non  additum  est,  eius ; quanto  magis  ubi
dicitur,  terra  eius ! Miras  ergo  fecit  omnes
voluntates suas in illis : [172] miras omnino fecit,
quia eos ex desperatione mirabiliter liberavit.

VII.  Ex  hac  admiratione  exclamat
Apostolus : O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae
Dei !857 supra quippe dixerat :  Conclusit  enim Deus
omnes in infidelitate, ut omnium misereatur858. Nam hoc
852 Ps 5, 13.
853 Ps 72, 24.
854 Iac 1, 18.
855 Ps 67, 10.
856 1 Cor 12, 11.
857 Rom 11, 33.
858 Rom 11, 32.
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etiam  hic  sequitur :  Multiplicatae  sunt  infirmitates
eorum ;  postea  acceleraverunt859. Infirmitates  posuit
pro peccatis, sicut ad Romanos Apostolus dicit :
Si  enim  Christus,  cum  infirmi  essemus  adhuc  iuxta
tempus pro impiis  mortuus  est860 : hos dixit  infirmos
quos  impios.  Deinde  paulo  post  eamdem
sententiam  repetens :  Commendat, inquit,  suam
caritatem Deus in nobis, quoniam cum adhuc peccatores
essemus,  Christus  pro  nobis  mortuus  est861 :  quos
infirmos  supra,  eos  hic  peccatores  appellavit.
Item  in  consequentibus  hoc  idem  aliis  verbis
versans :  Si  enim  cum  inimici  essemus, inquit,
reconciliati sumus Deo per mortem Filii eius862. Ac per
hoc  in  eo  quod  dictum  est :  Multiplicatae  sunt
infirmitates eorum, intelleguntur multiplicata peccata
eorum.  Lex  enim  subintravit,  ut  abundaret
delictum :  sed quoniam ubi  abundavit  delictum,
superabundavit  gratia863,  ideo  postea  acceleraverunt.
Non enim venit ille vocare iustos, sed peccatores :
quia  non  est  opus  sanis  medicus,  sed  aegrotantibus864 ;
quorum scilicet multiplicatae sunt infirmitates, ut
eis  sanandis  esset  necessaria  tantae  gratiae
medicina,  et  cui  dimittuntur  peccata  multa,
diligeret multum865.
859 Ps 15, 4.
860 Rom 5, 6.
861 Rom 5, 8.
862 Rom 5, 10.
863 Rom 5, 20.
864 Mt 9, 12 s. ; cf. Lc 5, 31.
865 Cf. Lc 7, 47.
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VIII. Hoc cinis vaccae et aspersio sanguinis,
et  cruentarum  multiplicatio  victimarum
significabat,  non efficiebat.  Ideo deinceps dicit :
Non  congregabo  conventicula [173] eorum  de
sanguinibus866. id  est  illorum  sacrificiorum  quae
immolabantur  in  figura  sanguinis  Christi.  Nec
memor  ero  nominum  eorum  per  labia  mea. Nomina
quippe  illorum  erant  in  multiplicatione
infirmitatum ;  fornicatores,  idolis  servientes,
adulteri, molles, masculorum concubitores, fures,
avari, raptores, ebriosi, maledici, et quicumque alii
regnum  Dei  non  possidebunt867.  Sed  ubi
abundante peccato, superabundavit gratia868, postea
acceleraverunt. Haec  quidem  fuerunt,  sed  abluti
sunt,  sed sanctificati  sunt,  sed iustificati  sunt in
nomine  Domini  Iesu  Christi,  et  in  Spiritu  Dei
nostri869 : ideo non memor erit nominum illorum
per  labia  sua870.  Sane  codices  emendatiores  et
electioris  auctoritatis,  non habent,  voluntates  suas,
sed,  voluntates  meas ; quod tantumdem valet,  quia
ex  persona  Filii  dicitur.  Ipse  quippe  loquitur,
quem  verba  illa  evidenter  ostendunt,  quibus  et
Apostoli usi sunt : Non derelinques animam meam in
inferno,  nec  dabis  sanctum tuum videre  corruptionem871.

866 Ps 15, 4.
867 1 Cor 6, 9-10.
868 Rom 5, 22.
869 1 Cor 6, 11.
870 Ps 15, 4.
871 Act 2, 31 ; 13, 35.
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Eadem sunt utique munera gratiae Patris et Filii et
Spiritus  sancti ;  et  ideo  rectissime  et  Filius  eas
potest dicere : voluntates suas.

IX.  Responsio ad quaestionem de Ps. LVIII, 12. –
Quod vero in psalmo quinquagesimo octavo de
Iudaeis  intellegitur,  dicente :  Ne  occideris  eos,
nequando  obliviscantur  Legis  tuae872, convenienter
mihi  videtur  intellegi  ita  esse  praenuntiatum :
eamdem  gentem  etiam  debellatam  atque
subversam, in populi  victoris  superstitiones non
fuisse cessuram, sed in veteri Lege mansuram, ut
apud  eam esset  testimonium Scripturarum toto
orbe  terrarum,  unde  Ecclesia  fuerat  evocanda.
Nullo  enim  evidentiore  documento  ostenditur
gentibus, quod [174] saluberrime advertitur, non
inopinatum  et  repentinum  aliquid  institutum
spiritu  praesumptionis  humanae,  ut  Christi
nomen  in  spe  salutis  aeternae  tanta  auctoritate
praepolleat,  sed  olim  fuisse  prophetatum  atque
conscriptum. Nam ipsa prophetia quid aliud nisi a
nostris  putaretur  esse  conficta,  si  non  de
inimicorum  codicibus  probaretur ?  Ideo.  Ne
occideris  eos ; ne  ipsius  gentis  nomen  exstinxeris,
nequando obliviscantur Legis tuae : quod utique fieret,
si  ritus  et  sacra  Gentilium  colere  compulsi
penitus,  qualecumque  nomen  religionis  suae
minime retinerent.  Quod in eorum figura etiam
de  Cain  scriptum  est,  quod  constituit  in  eo

872 Ps 58, 12.
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Dominus  signum,  ne  quis  occideret  eum873.
Denique  cum dixisset :  Ne occideris  eos,  nequando
obliviscantur  Legis  tuae ; velut  quaereretur quid de
illis esset faciendum, ut in aliquos usus testimonii
veritatis non occidantur, id est, non consumantur,
neque  obliviscantur  Legis  Dei ;  continuo
subiunxit :  Disperge illos in virtute tua874. Si enim in
uno  loco  essent  terrarum,  non  adiuvarent
testimonio  praedicationem  Evangelii,  quae
fructificat toto orbe terrarum. Ideo disperge illos in
virtute  tua, ut eius ipsius cuius fuerunt negatores,
persecutores, interfectores, ubique sint testes per
ipsam Legem, quam non obliviscuntur, in qua est
ille  prophetatus,  quem  non  sequuntur.  Neque
enim  eis  aliquid  prodest,  quod  eam  non
obliviscuntur : aliud est enim legem Dei habere in
memoria, aliud in intellectu et effectu.

X. Responsio ad quaestionem de Ps LXVII,22. – In
sexagesimo autem septimo psalmo, quod quaeris
quid sit :  Verumtamen Deus conquassabit capita [175]
inimicorum suorum,  verticem capilli  perambulantium in
delictis suis875 ; non mihi videtur aliud dictum quam,
Deus  conquassabit  capita  inimicorum  suorum
nimium superbientium,  nimium se  extollentium
in delictis suis. Per hyperbolen quippe significavit
superbiam  tantum  se  extollentem,  et  tanta
elatione  incedentem,  quasi  capilli  verticem

873 Gen 4, 15.
874 Ps 58, 12.
875 Ps 67, 22.
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perambulando  calcaret.  Item  in  eodem  psalmo
quod scriptum est : Lingua canum tuorum ex inimicis
ab  ipso876 ; non  semper  in  malo  accipiendi  sunt
canes.  Alioquin  non  reprehenderentur  apud
prophetam  canes  muti  nescientes  latrare,  et
amantes  dormitare877 :  profecto  enim  laudabiles
canes  essent,  si  et  latrare  scirent,  et  vigilare
amarent. Et certe illi trecenti in numero per crucis
litteram sacratissimo non eligerentur ad victoriam
faciendam,  qui  tamquam  canes  lamberent
aquam878,  nisi  aliquid  magnum  significarent.
Vigilant enim et latrant boni canes, et pro domo
et  pro  domino,  et  pro  grege  et  pro  pastore.
Denique  et  hic  in  Ecclesiae  laudibus,  cum
prophetia  exereretur,  lingua  canum  est
commemorata, non dentes.  Tuorum autem canum,
dixit,  ex  inimicis, id  est,  ut  qui  erant  inimici  tui
fierent canes tui, et latrarent pro te, qui saeviebant
in te. Addidit autem, ab ipso, ut non a seipsis hoc
factum  intellegerent,  sed  ab  ipso, id  est
misericordia eius et gratia.

XI. Responsio ad quaestionem de Eph IV,11. – De
prophetis  quod  ait  Apostolus :  Quosdam  quidem
dedit  Deus  in  Ecclesia  apostolos,  quosdam  autem
prophetas879,  hoc  intellego  quod  ipse  scripsisti,
prophetas eos dictos isto loco, ex quibus Agabus

876 Ps 67, 24.
877 Is 56, 10.
878 Iud 7, 7.
879 Eph 4, 11.
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erat880, non illos qui venturum in carne Dominum
prophetaverunt.  Evangelistas  vero  invenimus,
quos apostolos fuisse non legimus ; sicut fuerunt
Lucas  et  Marcus.  Pastores  autem  et  doctores,
quos  maxime  ut  discernerem  voluisti,  eosdem
puto esse,  sicut  [176]  et  tibi  visum est,  ut  non
alios  pastores,  alios  doctores  intellegamus ;  sed
ideo  cum  praedixisset  pastores,  subiunxisse
doctores,  ut  intellegerent  pastores  ad  officium
suum  pertinere  doctrinam.  Ideo  enim  non  ait :
Quosdam  autem  pastores,  quosdam  vero
doctores ;  cum superiora  ipso  locutionis  genere
distingueret  dicendo :  Quosdam  quidem  apostolos,
quosdam  autem  prophetas,  quosdam  vero  evangelistas :
sed  hoc  tamquam  unum  aliquid  duobus
nominibus amplexus est,  quosdam autem pastores et
doctores.

XII.  Responsio  ad quaestionem de  1 Tim  II,1.  –
Illa  plane  difficillime  discernuntur,  ubi  ad
Timotheum  scribens  ait :  Obsecro  itaque  primum
omnium  fieri  obsecrationes,  orationes,  interpellationes,
gratiarum  actiones881.  Secundum  graecum  enim
eloquium  discernenda  sunt :  nam  nostri
interpretes  vix  reperiuntur,  qui  ea  diligenter  et
scienter transferre curaverint. Ecce enim sicut ea
ipse posuisti :  Obsecro fieri obsecrationes, non eodem
verbo  utrumque  dixit  Apostolus,  qui  utique
graece illam scripsit epistolam ; sed pro eo quod

880 Act 11, 27 s.
881 1 Tim 2, 1.
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in latino est : Obsecro, ille graece dixit, παρα-καλῶ.
Pro  eo  vero  quod  latinus  vester  habet,
obsecrationes, ille  posuit,  δεήσεις.  Proinde  alii
codices  in  quibus  et  nostri  sunt,  non  habent,
obsecrationes, sed,  deprecationes. Tria  porro  quae
sequuntur,  orationes,  interpellationes,  gratiarum
actiones, plerique latini codices sic habent.

XIII.  Unde  si  velimus  secundum  latinae
linguae  proprietates  ista  discernere  more
loquendi, nostram vel qualemcumque sententiam
fortasse  tenebimus ;  sed  mirum  si  sententiam
graeci  sermonis  vel  consuetudinis  obtinebimus.
Precationem, et deprecationem, multi nostri hoc
idem putant, et hoc quotidiano usu iam omnino
praevaluit.  [177]  Qui  autem  distinctius  latine
locuti  sunt,  precationibus  utebantur  in  optandis
bonis,  deprecationibus  vero in  devitandis  malis.
Precari  enim  dicebant  esse  precando  bona
optare ;  imprecari  mala, quod vulgo iam dicitur,
maledicere :  deprecari  autem,  mala  precando
depellere.  Sed  usitatum  iam  loquendi  modum
potius  sequamur ;  et  sive  precationes sive
deprecationes invenerimus,  quas  Graeci  δεήσεις
vocant, non putemus emendandum esse. Orationes
vero, quas graecus habet προσευχάς, distinguere a
precibus  vel  precationibus  omnino  difficile  est.
Quod vero quidam codices non habent,  orationes,
sed,  adorationes, quia  non  dictum  est  in  graeco
εὐχάς,  sed  προσευχάς :  non  arbitror  scienter
interpretatum ;  προσευχάς enim  orationes dici  a
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Graecis notissimum est. Et utique aliud est orare,
aliud adorare.  Denique non isto verbo,  sed alio
legitur in graeco :  Dominum Deum tuum adorabis882 ;
et :  Adorabo ad templum sanctum tuum883 ;  et si qua
similia.

XIV. Pro  interpellationibus autem quod nostri
habent,  secundum  codices,  credo,  vestros,
postulationes posuisti.  Haec  interim  duo,  id  est
quod alii  postulationes, alii  interpellationes interpretati
sunt,  unum  verbum  transferre  voluerunt  quod
graecus habet,  ἐντεύξεις. Et profecto advertis, et
nosti aliud esse interpellare, aliud postulare. Non
enim solemus dicere, Postulant interpellaturi, sed,
Interpellant postulaturi : verumtamen ex vicinitate
verbum  usurpatum,  cui  propinquitas  ipsa
impetrat  intellectum,  non  est  velut  censoria
notatione  culpandum. Nam et  de  ipso  Domino
Iesu Christo dictum est quod interpellat pro nobis884 :
numquidnam  interpellat, et  non  etiam  postulat ?
Imo  vero  quia  postulat,  pro  eo  positum  est,
interpellat. Evidenter  quippe  alibi  de  eo  [178]
dicitur : Et si quis peccaverit, advocatum habemus apud
Patrem, Iesum Christum iustum, et ipse est exoratio pro
peccatis nostris885. Quamquam fortassis codices apud
vos etiam in eo loco de Domino Iesu Christo non
habent, interpellat pro nobis, sed, postulat pro nobis : in

882 Mt 4, 10.
883 Ps 5, 8.
884 Rom 8, 34 ; Hebr 7, 25.
885 1 Io 2, 1 s.
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graeco  enim,  quo  verbo  hic  positae  sunt
interpellationes, quas  ipse  posuisti  postulationes,
ipsum  et  illic  verbum  est,  ubi  scriptum  est,
interpellat pro nobis.

XV. Cum igitur et  qui precatur oret,  et  qui
orat  precetur,  et  qui  interpellat  Deum,  ad  hoc
interpellet ut oret et precetur ; quid sibi vult quod
ista  ita  posuit  Apostolus,  ut  non  sit  eorum
neglegenda  distinctio ?  Excepto  itaque  nomine
generali,  et  salva  loquendi  consuetudine,
secundum  quam  sive  dicas  precationem, sive
orationem, sive  interpellationem, vel  postulationem, una
eademque  res  intellegitur ;  aliqua  etiam
singulorum  istorum  proprietas  inquirenda  est ;
sed ad eam liquido pervenire difficile est : multa
quippe hinc dici  possunt quae improbanda non
sint.

XVI. Sed eligo in his verbis hoc intellegere,
quod omnis vel pene omnis frequentat Ecclesia,
ut  precationes accipiamus  dictas,  quas  facimus  in
celebratione  Sacramentorum,  antequam  illud
quod  est  in  Domini  mensa  incipiat  benedici :
orationes, cum  benedicitur  et  sanctificatur,  et  ad
distribuendum  comminuitur ;  quam  totam
petitionem fere omnis Ecclesia dominica oratione
concludit. Ad quem intellectum etiam verbi graeci
origo nos adiuvat. Nam eam quam dicunt εὐχὴν,
raro ita Scriptura ponit ut intellegatur  oratio : sed
plerumque  et  multo  usitatius  votum  appellat
εὐχὴν, προσευχήν vero, quod verbum ita positum
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est unde tractamus, semper orationem vocat. Unde
hanc verbi originem, sicut superius dixi, nonnulli
minus  erudite  intuentes,  προσευχήν [179] non
orationem, sed  adorationem dicere  voluerunt,  quae
potius  προσχύνησις dicitur :  sed  quia  oratio
interdum  vocatur  εὐχή ,  adoratio putata  est
προσευχή. Porro si usitatius, ut dixi, in Scripturis
votum appellatur  εὐχή,  excepto nomine generali
orationis, ea proprie intellegenda est oratio, quam
facimus ad votum, id est  προς εὐχήν.  Voventur
autem omnia quae offeruntur Deo, maxime sancti
altaris  oblatio ;  quo  Sacramento  praedicatur
nostrum illud votum maximum, quo nos vovimus
in  Christo  esse  mansuros,  utique  in  compage
corporis Christi. Cuius rei sacramentum est, quod
unus panis, unum corpus multi sumus886. Ideo in
huius  sanctificationis  praeparatione,  existimo
Apostolum iussisse proprie fieri προσευχάς, id est
orationes, vel, ut nonnulli minus perite interpretati
sunt,  adorationes ; hoc  est  enim ad votum,  quod
usitatius  in  Scripturis  nuncupatur  εὐχή.
Interpellationes autem,  sive,  ut  vestri  codices
habent,  postulationes, fiunt  cum  populus
benedicitur : tunc enim antistites,  velut advocati,
susceptos  suos  per  manus  impositionem
misericordissimae  offerunt  potestati.  Quibus
peractis,  et  participato  tanto  Sacramento,

886 1 Cor 10, 17.
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gratiarum actio cuncta concludit, quam in his etiam
verbis ultimam commendavit Apostolus.

XVII.  Haec autem causa praecipua fuit  ista
dicendi,  ut  his  breviter  perstrictis  atque
significatis, non putaretur neglegendum esse quod
sequitur, pro omnibus hominibus, pro regibus, et his qui
in  sublimitate  sunt,  ut  quietam  et  tranquillam  vitam
agamus  in  omni  pietate  et  caritate887 : ne  quisquam,
sicut  se  habet  humanae  cogitationis  infirmitas,
existimaret non esse ista facienda pro his a quibus
persecutionem patiebatur Ecclesia, cum membra
Christi  ex  omni  essent  hominum  genere  [180]
colligenda. Unde adiungit et dicit : Hoc enim bonum
et acceptum est  coram Salvatore nostro  Deo,  qui omnes
homines  vult  salvos  fieri,  et  in  agnitionem  veritatis
venire888. Et ne quisquam diceret posse esse salutis
viam  in  bona  conversatione  et  unius  Dei
omnipotentis cultu, sine participatione corporis et
sanguinis Christi ;  Unus enim Deus, inquit,  et unus
mediator Dei et hominum homo Christus Iesus : ut illud
quod dixerat,  omnes  homines  vult  salvos  fieri, nullo
alio  modo  intellegatur  praestari,  nisi  per
mediatorem,  non Deum, quod semper  Verbum
erat, sed hominem Christum Iesum, cum Verbum
caro factum est, et habitavit in nobis889.

XVIII. Responsio ad quaestionem ex Rom XI, 28.
– Unde nec illud moveat te, quod de Iudaeis idem

887 1 Tim 2, 1.
888 1 Tim 2, 3.
889 Io 1, 14.
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apostolus  ait :  Secundum Evangelium quidem inimici
propter  vos ;  secundum  electionem  autem  dilecti  propter
patres890. Altitudo quippe illa divitiarum sapientiae
et scientiae Dei, et illa inscrutabilia iudicia eius, et
investigabiles viae eius891, hanc fidelibus cordibus
magnam  ingerunt  admirationem,  qui  de  illius
sapientia  pertendente  a  fine  usque  ad  finem
fortiter,  et  omnia  suaviter  disponente892 non
dubitant,  quid  sit  quod  ei  placet  ut  nascantur,
crescant ac multiplicentur hi, quos etsi malos ipse
non  fecit,  tamen  malos  futuros  esse  praescivit.
Nimis  enim  consilium  eius  in  abdito  est,  quo
etiam malis bene utitur ad provectum bonorum,
etiam in hoc mirificans omnipotentiam bonitatis
suae :  quia  sicut  illorum  nequitiae  est  male  uti
bonis operibus eius, sic illius sapientiae est bene
uti malis operibus eorum.

XIX. Hanc igitur altitudinem sacramenti  sic
commendat  Apostolus :  Nolo  vos  ignorare,  fratres,
hoc [181] sacramentum, ut non sitis vobis sapientes, quia
caecitas  ex  parte  in  Israel  facta  est,  donec  plenitudo
Gentium intraret, et sic omnis Israel salvus fieret893.  Ex
parte, dixit, quia non omnes excaecati sunt : erant
enim ex illis qui Christum cognoverunt. Plenitudo
autem  Gentium  in  his  intrat,  qui  secundum
propositum vocati sunt ; et sic omnis Israel salvus

890 Rom 11, 28.
891 Rom 11, 33.
892 Sap 8, 1.
893 Rom 11, 25.
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fiet,  quia  et  ex  Iudaeis  et  ex  Gentibus,  qui
secundum  propositum  vocati  sunt894,  ipsi  verus
sunt Israel, de quo dicit idem Apostolus : Et super
Israel  Dei895 :  illos  autem  dicit  Israel  secundum
carnem ;  Videte, inquit :  Israel  secundum  carnem896.
Deinde interponit testimonium prophetae : Veniet
ex Sion, qui eripiat et avertat impietatem ab Iacob ; et hoc
illis  a me testamentum, cum abstulero peccata eorum897 :
non utique omnium Iudaeorum, sed electorum.

XX.  Hinc  adiungit  ea,  quae  inquirenda
posuisti : Secundum Evangelium quidem inimici propter
vos. Pretium quippe redemptionis nostrae sanguis
est Christi,  qui utique nonnisi ab inimicis potuit
occidi.  Hic  est  ille  usus malorum in provectum
bonorum. Quod vero adiungit,  secundum electionem
autem dilecti  propter  patres, hinc  ostendit  non illos
inimicos, sed electos esse dilectos. Sed Scripturae
mos est ita loqui de parte tamquam de toto : sicut
Corinthios in primis Epistolae suae partibus, ita
laudat  tamquam  omnes  tales  sint,  cum  essent
laudabiles quidam eorum ; et postea in nonnullis
Epistolae  ipsius  locis,  ita  reprehendit  tamquam
omnes  culpabiles  essent,  propter  quosdam  qui
tales  erant.  Istam  divinarum  Scripturarum
consuetudinem per omne corpus Litterarum eius
creberrime  sparsam,  quisquis  diligenter  [182]

894 Rom 8, 28.
895 Gal 6, 16.
896 1 Cor 10, 18.
897 Rom 11, 26 s. ; Is 59, 20.
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adverterit,  multa dissolvit  quae inter  se videntur
esse  contraria.  Inimicos  ergo  alios  dicit,  alios
dilectos :  sed  quia  in  uno  populo  erant,  velut
eosdem ipsos  dicere  videtur.  Quamquam et  ex
ipsis  inimicis  qui  crucifixerunt  Dominum,
plerique  conversi  sunt,  et  apparuerunt  electi.
Tunc electi, quando conversi, quantum ad salutis
initium : quantum vero ad Dei praescientiam, non
tunc electi, sed ante constitutionem mundi, sicut
idem dicit  apostolus,  quod  elegerit  nos  ante  mundi
constitutionem898. Duobus itaque modis, ipsi inimici
qui  dilecti :  sive  quia  in  uno  populo  utrique
fuerant ; sive quia ex inimicis saevientibus usque
ad sanguinem Christi, quidam eorum dilecti facti
erant  secundum  electionem  quae  latebat  in
praescientia  Dei.  Ad  hoc  enim  addidit,  propter
patres ; quia  id  quod  patribus  promissum  est
oportebat impleri, sicut circa finem Epistolae ad
Romanos ait :  Dico  enim  Christum ministrum fuisse
circumcisionis  propter  veritatem  Dei,  ad  confirmandas
promissiones  patrum.  Gentes  autem  super  misericordia
glorificare Deum899.  Secundum istam misericordiam
dictum  est,  inimici  propter  vos : quod  et  supra
dixerat : Illorum delicto salus Gentibus.

XXI. Cum autem dixisset,  secundum electionem
dilecti propter patres, addidit : Sine poenitentia enim sunt
dona et vocatio Dei. Vides certe illos significari, qui
pertinent  ad  numerum  praedestinatorum.  De

898 Eph 1, 4.
899 Rom 15, 8-9.
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quibus alio loco dicit : Scimus quia diligentibus Deum
omnia  cooperantur  in  bonum,  his  qui  secundum
propositum  vocati  sunt900.  Multi  enim  sunt  vocati,
pauci  vero  electi901 :  qui  vero  electi,  ipsi  sunt
secundum  propositum  vocati ;  in  quibus  Dei
procul  dubio  praescientia  falli  non  potest.  Hos
praescivit et praedestinavit conformes imaginis Filii [183]
sui,  ut  sit  ipse  primogenitus  in  multis  fratribus.  Quos
autem praedestinavit, illos et vocavit902. Haec vocatio est
secundum propositum ; haec est sine poenitentia.
Quos  autem  vocavit,  illos  et  iustificavit :  quos  autem
iustificavit,  illos  et  glorificavit.  Si  Deus  pro nobis,  quis
contra nos ?903

XXII. Non sunt in ista vocatione, qui in fide
quae  per  dilectionem  operatur904,  etiamsi
aliquantum ambulant,  non perseverant  usque in
finem.  Et  utique  potuerunt  rapi,  ne  malitia
mutaret  intellectum  eorum905,  si  ad  illam
praedestinationem et vocationem, quae secundum
propositum et sine poenitentia est, pertinerent. At
ne quisquam praesumptor ita de occultis iudicet
alienis, ut dicat, Ideo non rapti sunt ex hac vita,
antequam essent fidei desertores, quia in eadem
vita  non  fideliter  ambulabant,  et  hoc  in  eorum

900 Rom 8, 28.
901 Mt 22, 14.
902 Rom 8, 28 s.
903 Rom 8, 30 s.
904 Gal 5, 6.
905 Sap 4, 11.
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cordibus  noverat  Dominus,  quamvis  hominibus
aliter  appareret :  quid  dicturus  est  de  infantulis
parvulis,  qui  plerique  accepto  in  illa  aetate
christianae  gratiae  Sacramento,  cum  sine  dubio
pertinerent  ad  vitam  aeternam  regnumque
coelorum,  si  continuo  ex  hac  vita  emigrarent,
sinuntur  crescere,  et  nonnulli  etiam  apostatae
fiunt ?  Unde,  nisi  quia  non  pertinent  ad  illam
praedestinationem,  et  secundum  propositum  ac
sine poenitentia vocationem ? Cur autem ad eam
alii  pertineant,  alii  non pertineant,  occulta causa
esse  potest,  iniusta  esse  non  potest.  Numquid
enim iniquitas apud Deum ? Absit906. Nam et hoc
ad  illam  pertinet  altitudinem  iudiciorum,  quam
mirans tamquam expavit Apostolus. Ideo quippe
illa iudicia vocat, ne quisquam talia fieri putet, sive
iniquitate  sive  temeritate  facientis,  sive  casu  et
fortuito  labentibus  ullis  partibus  tam
dispositorum sub tanta sapientia Dei saeculorum.
[184]

XXIII. Responsio ad quaestionem de Col. II, 18. –
In Epistola porro ad Colossenses quod scriptum
est : Nemo vos seducat volens in humilitate907, et caetera
quae  sequuntur,  quousque  tibi  obscura  esse
dixisti,  nec  ego  adhuc  sine  caligine  intellego.
Atque utinam praesens de me ista quaesisses : in
eo quippe sensu, quem mihi in his verbis habere
videor,  adhibenda  est  quaedam  pronuntiatio  in

906 Rom 9, 14.
907 Col 2, 18.
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vultu  et  modo  vocis,  qui  exprimi  litteris  non
potest, ut ex aliqua parte aperiatur ; quod ideo fit
obscurius,  quia  non  recte,  sicut  existimo,
pronuntiatur.  Quod  enim  scriptum  est :  Ne
tetigeritis,  ne  gustaveritis,  ne  attaminaveritis908 ;
tamquam  praeceptum  putatur  Apostoli,  nescio
quid  tangere,  gustare,  attaminare  prohibentis.
Contra  est  autem, si  tamen in tanta  obscuritate
ista non fallor. Per irrisionem quippe verba posuit
eorum, a quibus eos nolebat decipi atque seduci,
qui  discernentes  cibos  secundum  culturam
Angelorum, atque ita de hoc mundo decernentes,
dicunt :  Ne  tetigeritis,  ne  gustaveritis,  ne
attaminaveritis ; cum sint omnia munda mundis909,
et  omnis  creatura  Dei  bona  sit910 :  quod in  alio
loco ipse evidenter commendat911.

XXIV.  Totam  ergo  ipsius  sententiae
circumstantiam  videamus :  ita  enim  Apostoli
intentione  perspecta,  sensum  eius,  quantum
valemus,  fortasse  tenebimus.  Quibus  enim  ista
scribit,  metuebat eos seduci umbris rerum, dulci
nomine scientiae, et averti a luce veritatis quae est
in Christo Iesu Domino nostro. Hanc autem sub
nomine  sapientiae  vel  scientiae  curam vanarum
superfluarumve  observationum,  et  de
superstitione  gentilitatis,  maximeque  ab  eis  qui

908 Col 2, 21.
909 Tit 1, 15.
910 1 Tim 4, 4.
911 Rom 14, 20.
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Philosophi  sunt  nuncupati,  et  a  Iudaismo,
cavendam  esse  cernebat,  ubi  erant  umbrae
futurorum  removendae,  quoniam  lumen  earum
iam  Christus  [185]  advenerat.  Cum  ergo
commemorasset  et  commendasset  quantum
certamen pro eis haberet, et pro his qui Laodiceae
fuerant, et quicumque non viderant faciem eius in
carne,  ut  cordibus  consolarentur  copulati  in
caritate,  et  in  omnibus  divitiis  plenitudinis
intellectus,  ad  cognoscendum  mysterium  Dei,
quod  est  Christus,  in  quo sunt  omnes  thesauri
sapientiae  et  scientiae  absconditi912 ;  Hoc  dico,
inquit, ut nemo vos circumveniat in veri simili sermone913 :
quia  veritatis  amore  ducebantur,  veri
similitudinem illis timuit, ne deciperentur. Et ideo
commendavit  in  Christo  quod  dulcissimum
habebant  thesaurum,  scilicet  sapientiae  et
scientiae,  cuius  nomine  et  promissione  induci
poterant in errorem.

XXV.  Nam  etsi  corpore, inquit,  absens  sum,
spiritu  vobiscum  sum ;  gaudens,  et  videns  vestram
ordinationem, et id quod deest fidei vestrae in Christo914.
Ideo  illis  timebat,  quoniam  quid  eis  adhuc
deesset,  videbat.  Sicut ergo accepistis, inquit :  Iesum
Christum Dominum nostrum, in ipso ambulate ; radicati
et  superaedificati  in  ipso,  et  confirmati  in  fide,  sicut  et

912 Col 2, 1-3.
913 Col 2, 4.
914 Col 2, 5.
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didicistis, abundantes in ea gratiarum actione915. Vult eos
fide  nutriri,  ut  capaces  fiant  participandorum
thesaurorum  sapientiae  et  scientiae,  qui  sunt
absconditi in Christo ; ne antequam sint ad haec
idonei, veri simili sermone capiantur, et a veritatis
itinere  devient.  Deinde  apertius,  quid eis  timeat
ostendens :  Videte, inquit,  ne  quis  vos  decipiat  per
philosophiam,  et  inanem  seductionem,  secundum
traditionem hominum, secundum elementa mundi, et non
secundum  Christum :  quia  in  ipso  habitat  omnis
plenitudo  divinitatis  corporaliter916. Ideo  corporaliter
dixit,  quia  illi  umbratiliter  seducebant ;  translato
verbo  usus,  sicut  etiam  umbrae  nomen  in  his
rebus non est utique verbum [186] proprium, sed
quadam similitudinis ratione translatum. Et estis in
illo, inquit,  repleti,  qui  est  caput  omnis  principatus  et
potestatis917. Per  principatus  enim  et  potestates
superstitio Gentilium vel Philosophi seducebant,
praedicantes  illam  quam vocant  theologiam per
elementa  huius  mundi.  Caput  autem  omnium
Christum,  principium  omnium  voluit  intellegi,
sicut  ipse,  cum  ei  dictum  esset.  Tu  quis  es ?
respondit :  Principium, qui et loquor vobis918.  Omnia
enim per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est
nihil919.  Mirabiliter  autem  vult  eos  esse  horum

915 Col 2, 6.
916 Col 2, 8-9.
917 Col 2, 10.
918 Io 8, 25.
919 Io 1, 3.
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velut mirabilium contemptores, cum eos ostendit
corpus factos illius capitis, dicendo : Et estis in illo
repleti, qui est caput omnis principatus et potestatis.

XXVI.  Hinc  iam  ne  umbris  Iudaismi
seducantur,  adiungit :  In  quo  etiam circumcisi  estis,
circumcisione  non  manufacta  in  exspoliatione  corporis
carnis ; vel,  sicut  aliqui  habent,  in  exspoliatione
corporis  peccatorum  carnis,  in  circumcisione  Christi ;
consepulti  ei  in  Baptismo,  in  quo  et  consurrexistis  per
fidem operationis  Dei,  qui  suscitavit  illum a mortuis920.
Vide  quemadmodum  et  hic  corpus  Christi  eos
ostendit,  ut  ista  contemnant,  cohaerentes  tanto
capiti  suo,  mediatori  Dei  et  hominum  Christo
Iesu, et nullum falsum vel invalidum medium per
quod Deo cohaereant, requirentes.  Et vos, inquit,
cum essetis mortui in delictis et praeputio carnis vestrae ;
praeputium vocavit  quod  significatur  praeputio,
hoc est delicta carnalia quibus exspoliandi sumus :
vivificavit, inquit,  cum illo, donans vobis omnia delicta,
delens  quod adversus  nos  erat chirographum in decretis,
quod  erat  contrarium  nobis921 ; quia  reos  [187]  Lex
faciebat,  quae  subintraverat  ut  abundaret
delictum. Tollens, inquit, illud de medio et affigens illud
cruci, exuens se carne, principatus et potestates exemplavit,
fiducialiter triumphans eos in semetipso922 : non utique
bonos, sed malos principatus et malas potestates,
diabolicas scilicet et daemoniacas exemplavit ; id

920 Col 2, 12.
921 Col 2, 14.
922 Col 2, 15.
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est,  exemplum de illis  dedit,  ut  quemadmodum
ipse se exuit carne, sic suos ostenderet exuendos
carnalibus vitiis, per quae illi eis dominabantur.

XXVII.  Iam  hic  diligenter  attende
quemadmodum inferat propter quod cuncta ista
commemoravimus.  Nemo ergo vos, inquit,  iudicet in
cibo923 : tamquam propterea omnia illa dixerit, quia
isti per huiusmodi observationes seducebantur a
veritate, qua liberi fiebant ; de qua dictum est in
Evangelio :  Et veritas liberavit vos924,  id est, liberos
faciet.  Nemo ergo  vos, inquit,  iudicet  in  cibo,  aut  in
potu,  aut  in  parte  diei  festi,  aut  neomeniae,  aut
sabbatorum ; quod est umbra futurorum925 : hoc propter
Iudaismum.  Deinde  sequitur  propter
superstitiones  Gentilium :  Corpus  autem  Christi,
inquit, nemo vos convincat : turpe est, inquit, et nimis
incongruum,  et  a  generositate  vestrae  libertatis
alienum, ut cum sitis corpus Christi,  seducamini
umbris, et convinci videamini veluti peccantes, si
haec observare neglegitis.  Corpus ergo Christi, nemo
vos convincat volens in humilitate cordis926. Hoc si per
verbum  graecum  diceretur,  etiam  in  latina
consuetudine populari sonaret usitatius. Sic enim
et vulgo dicitur qui divitem affectat, thelodives, et
qui  sapientem,  thelosapiens,  et  caetera
huiusmodi :  ergo  et  hic  thelohumilis,  quod

923 Col 2, 16.
924 Io 8, 32.
925 Col 2, 16-17.
926 Col 2, 17-18.
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plenius  dicitur  thelon  humilis,  id  est,  volens
humilis, affectans humilitatem ; quod intellegitur,
volens videri humilis, [188] affectans humilitatem.
Hoc enim talibus  observationibus  agitur,  ut  cor
hominis velut religione humile reddatur. Addidit
autem  et  culturam  Angelorum, vel  sicut  vestri
codices  habent,  religionem Angelorum, quae graece
θρησκεία dicitur ;  Angelos  volens  intellegi
Principatus,  quos  elementorum  mundi  huius
praepositos, in his observationibus colendos esse
arbitrantur.

XXVIII.  Nemo ergo  vos,  inquit,  convincat
cum  sitis  corpus  Christi,  volens  videri  humilis
corde  in  cultura  Angelorum,  quae  non  vidit
inculcans :  vel,  sicut  quidam codices habent,  quae
vidit inculcans. Aut enim sic dicere voluit,  quae non
vidit inculcans : quia homines ista suspicionibus et
opinionibus  agunt ;  non quod viderint  ista  esse
facienda.  Aut  certe,  quae  vidit  inculcans : id  est
magna existimans, quia vidit  ea quibusdam locis
observari  alibi  ab hominibus  quorum auctoritati
haberet fidem etiam ratione non reddita ; et ideo
sibi magnus videtur, quia ei contigit quorumdam
sacrorum videre secreta. Sed plenior  sensus est,
quae  non  vidit  inculcans,  frustra  inflatus  mente  carnis
suae. Mirabiliter  ibi  eum  dixit  inflatum  mente
carnis  suae,  ubi thelohumilem supra dixerat :  fit
enim miris modis in anima hominis,  ut de falsa
humilitate  magis  infletur,  quam  si  apertius
superbiret.  Et non tenens, inquit,  caput, quod vult
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Christum intellegi,  ex quo omne corpus compactum et
connexum,  subministratum  et  copulatum  crescit  in
incrementum Dei.  Si  ergo  mortui  estis  cum Christo  ab
elementis huius mundi : quid adhuc velut viventes de hoc
mundo decernitis ?927

XXIX.  His  dictis  inserit  verba  eorum  qui
decernunt de hoc mundo per has observationes
quasi  rationabiles,  affectata  vanitate  humilitatis
inflati :  Ne  tetigeritis, [189] ne  gustaveritis,  ne
attaminaveritis928. Recolamus  quod  dictum  est
superius, ut hoc intellegamus. Non vult enim eos
in  his  observationibus  iudicari,  ubi  dicitur :  Ne
tetigeritis,  ne gustaveritis,  ne attaminaveritis :  quae sunt
omnia, inquit, in corruptionem per abusionem929. Omnia
haec, inquit, magis ad corruptionem valent, cum
superstitiose  ab  eis  abstinetur,  ut  eis  homo
abutatur, id est, non eis utatur secundum praecepta et
doctrinas  hominum. Hoc  planum  est ;  sed  quod
sequitur  multum  requiris :  Quae  sunt  quidem
rationem habentia sapientiae in observatione, et humilitate
cordis, et vexatione corporis ; vel, sicut alii interpretati
sunt, ad non parcendum corpori, non in honore aliquo ad
saturitatem carnis. Cur, inquis, haec dicit  rationem
habere sapientiae, quae ita reprehendit ?

XXX. Dicam, quod et ipse in Scripturis potes
advertere,  saepe  sapientiam  positam  etiam  in
sedibus  mundi  huius,  quam  dicit  expressius

927 Col 2, 19-20.
928 Col 2, 21.
929 Col 2, 22.
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sapientiam huius  mundi.  Nec  moveat  quod hic
non addidit, Mundi. Non enim et alio loco, cum
ait :  Ubi  sapiens ?  ubi  scriba ?930 addidit,  Huius
mundi ; ut diceret,  Ubi sapiens huius mundi : et
tamen hoc intellegitur. Sic et ista ratio sapientiae.
Nihil  enim  ab  eis  dicitur  in  huiusmodi
superstitiosis  observationibus,  ubi  non  mundi
huius  elementorum  naturarumque  rerum,  ratio
quaedam sapientiae reddi videatur. Nam et cum
dicit : Cavete ne quis vos decipiat per philosophiam ; non
ait : Huius mundi : et quid est philosophia latine,
nisi  studium  sapientiae ?  Sunt ergo,  inquit,  ista
rationem quidem habentia sapientiae, id est, de quibus
aliqua ratio reddatur secundum elementa mundi
huius,  et  principatus  ac  potestates.  [190]  In
observatione et humilitate cordis : id enim agunt ista, ut
superstitionis  vitio  cor  humilietur.  Ad  non
parcendum corpori : dum fraudatur istis escis quibus
compellitur  abstinere.  Non  in  honore  aliquo  ad
saturitatem carnis : non quod honoratius illo magis
quam  illo  cibo  caro  saturetur,  cum  ad  eius
necessitatem non pertineat nisi quolibet valetudini
apto alimento refici atque fulciri.

XXXI.  Quæstiones  de  evangelio.  Responsio  ad
quæstionem,  quomodo  Christus  post  resurrectionem
agnitus et non agnitus sit. – De Evangelio inquisitio
tua  solet  multos  movere,  quomodo  Dominus
post  resurrectionem,  cum  in  eodem  corpore
surrexerit,  a  quibusdam  qui  eum  noverant,
930 1 Cor 1, 20.
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utriusque sexus hominibus, et agnitus non sit, et
agnitus sit. Ubi primum quaeri solet utrum in eius
corpore, an potius in illorum oculis aliquid factum
sit  quo non posset  agnosci.  Cum enim legitur :
Tenebantur  oculi  eorum  ne  agnoscerent  eum931 ;
impedimentum  quoddam  agnoscendi  videtur  in
luminibus  factum  esse  cernentium :  cum  vero
aperte  alibi  dicitur :  Apparuit  eis  in  alia  effigie932,
utique  in  ipso  corpore  cuius  alia  erat  effigies,
aliquid  factum  fuisse,  quo  impedimento
tenerentur, id est, moram agnoscendi paterentur
oculi  illorum.  Sed  ego  miror,  cum  duo  sint  in
corpore  quibus  cuiusque  species  agnoscatur,
lineamenta  et  color,  cur  ante  resurrectionem,
quod in monte ita transfiguratus est ut fieret  et
vultus eius splendidissimus sicut sol933,  neminem
movet eum usque ad tantam excellentiam fulgoris
et lucis colorem sui corporis mutare potuisse ; et
post  resurrectionem  movet  aliquatenus
lineamenta mutata esse, ut non posset agnosci, et
rursum  eadem  potentiae  facultate,  sicut  tunc
pristinum  colorem,  sic  et  post  resurrectionem
pristina  lineamenta  revocasse.  Nam  et  illi  tres
[191]  discipuli,  ante  quorum  oculos  in  monte
transfiguratus est, non eum agnoscerent, si ad eos
talis  aliunde  venisset :  sed  quia  cum  illo  erant,
ipsum esse certissime retinebant. At enim corpus

931 Lc 24, 16.
932 Mt 16, 12.
933 Mt 17, 2.
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ipsum erat, in quo resurrexit. Quid hoc ad rem ?
Nam  illud  utique  ipsum corpus  erat  in  quo  in
monte transfiguratus est ; et ipsum erat iuvenis in
quo  natus  est :  et  tamen  si  quis  eum  repente
iuvenem vidisset,  qui nonnisi infantulum nosset,
non  utique  agnosceret.  An  vero  ad  lineamenta
mutanda non potest celeriter Dei potestas, quod
potest per annorum moras hominis aetas ?

XXXII. Responsio ad quaestionem ex Io XX, 17. –
Quod autem Mariae dixit : Noli me tangere, nondum
enim ascendi ad Patrem934, nihil aliud me intellexisse
noveris,  quam  tu.  Ita  enim  significare  voluit
tactum  spiritalem,  id  est,  accessum  fidei  se
requirere,  qua  creditur  eum excelsum esse  cum
Patre. Et quod ab illis duobus in fractione panis
est  agnitus935,  Sacramentum  esse  quod  nos  in
agnitionem  suam  congregat,  nullus  debet
ambigere.

XXXIII.  Responsio  ad  quaestionem  de  verbis
Simeonis. Luc. II, 35. – De verbis Simeonis, ubi ait
Virgini  matri  Domini :  Et  tuam  ipsius  animam
pertransibit  framea936, in  alia  epistola  cuius
exemplum  etiam  modo  misi,  dixi  quid  mihi
videatur ; quod etiam tibi inter caetera visum est.
Et quod adiunxit :  Ut denudentur multorum cordium
cogitationes,  hoc  intellegendum  puto,  quia  per
Domini  passionem,  et  insidiae  Iudaeorum,  et

934 Io 20, 17.
935 Lc 24, 30-31.
936 Lc 2, 35.
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discipulorum  infirmitas  patuit.  Tribulationem
igitur,  gladii  nomine  significatam esse,  credibile
est,  quo  materna  anima  vulnerata  est  doloris
affectu. Ipse fuit gladius in ore persecutorum, de
quibus in Psalmo dicitur :  [192]  Et gladius  in  ore
eorum937.  Ipsi  enim erant  filii  hominum, quorum
dentes arma et sagittae,  et lingua eorum gladius
acutus938. Nam et ferrum quod pertransiit animam
Ioseph939,  pro  dura  tribulatione  positum  mihi
videtur :  aperte quippe dicitur :  Ferrum pertransiit
animam  eius,  donec  veniret  verbum  eius940 ; id  est,
tamdiu fuit in dura tribulatione, donec fieret quod
praedixit. Hinc enim magnus est habitus, et ab illa
tribulatione liberatus. Sed ne humanae sapientiae
tribueretur,  quod  venit  verbum  eius,  id  est,
factum  est  quod  praedixit,  more  suo  Scriptura
sancta  Deo  inde  dat  gloriam,  et  continuo
subiungit : Eloquium Domini ignivit eum941.

XXXIV.  Ut  potui  non  defui
interrogationibus tuis adiutus orationibus tuis, et
ipsis quas misisti, disputationibus tuis. Cum enim
interrogando disputas, et quaeris acriter et doces
humiliter.  Utile  est  autem  ut  de  obscuritatibus
divinarum  Scripturarum,  quas  exercitationis
nostrae  causa  Deus  esse  voluit,  multae

937 Ps 58, 8.
938 Ps 56, 5.
939 Gen 39, 20.
940 Ps 104, 18.
941 Ps 104, 19.
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inveniantur sententiae, cum aliud alii videtur, quae
tamen  omnes  sanae  fidei  doctrinaeque
concordent. Dabis sane veniam stilo meo multum
festinanti,  ut  iam in  navi  constituto occurrerem
perlatori  Filium  autem  nostrum  Paulinum,  in
Christi  caritate  dulcissimum,  in  hac  potius
epistola resaluto, et paucis ut festinus exhortor, ut
misericordiae Domini qui sciens dare auxilium de
tribulatione, eum turbulentissima tempestate misit
in portum, quo tu pelago tranquilliore permeasti,
ipsi marinae tranquillitati minime credens, et qui
eius  rudimentis  excipiendis  atque  nutriendis  te
dedit,  gratias agas quantas potest,  et omnia eius
ossa dicant :  Domine, quis similis tibi ?942 Non enim
uberiore  fructu  legit  vel  audit  me docentem ac
[193] disserentem, vel quibuslibet exhortationibus
accendentem,  quam  inspicit  te  viventem.
Resalutant  sanctam  et  sincerissimam
Benignitatem tuam conservi mei qui mecum sunt.
Condiaconus autem noster Peregrinus, ex quo a
me  profectus  est  cum  sancto  fratre  nostro
Urbano,  quando  episcopatus  sarcinam  subire
perrexit,  nondum  remeavit  Hipponem :  salvos
eos tamen in nomine Christi, et litteris eorum et
fama  nuntiante  cognoscimus.  Compresbyterum
Paulinum, et omnes qui tua praesentia in Domino
perfruuntur, germano salutamus affectu.

942 Ps 34, 10.
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EPISTOLA CL.943

DOMINARUM  HONORE  DIGNISSIMIS,
MERITO  ILLUSTRIBUS  ET  PRAESTANTISSIMIS
FILIABUS  PROBAE  ET  IULIANAE,  AUGUSTINUS,
IN DOMINO SALUTEM

Augustinus  Probæ  et  Julianæ  nobilibus  viduis
gratulatur  de  filia  earum  Demetriade,  quæ  virginitatis
velum acceperat ; agens gratias pro munusculo misso.

Implestis  gaudio  cor  nostrum,  tanto
iucundius  quanto  carius,  tanto  gratius  quanto
citius.  Vestrae  namque  stirpis  sanctimoniam
virginalem,  quoniam  quacumque  innotuistis,  ac
per  hoc  ubique,  fama  celeberrima  praedicat,
velocissimum  volatum  eius  fideliore  atque
certiore  litterarum  nuntio  praevenistis,  et  prius
nos  fecistis  exsultare  de  cognito  tam  excellenti
bono,  quam  dubitare  de  audito.  Quis  verbis
explicet,  quis  digno  praeconio  prosequatur,
quantum  incomparabiliter  gloriosius  atque
fructuosius  [194]  habeat  ex  vestro  sanguine
feminas  virgines  Christus,  quam  viros  consules
mundus ? nam volumina temporum, si magnum
atque praeclarum est  nominis  dignitate  signare ;
quanto  est  maius  atque  praeclarius  cordis  et
corporis  integritate  transcendere !  Magis  itaque
gaudeat puella nobilis genere, nobilior sanctitate,
quod sit per divinum consortium praecipuam in
coelis  consecutura  sublimitatem,  quam  si  esset

943 Alias CLXXIX quæ autem 150 erat, nunc 242. – Scripta sub finem an.
413 aut init. 414.
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per  humanum  connubium  prolem  propagatura
sublimem.  Generosius  quippe  elegit  Aniciana
posteritas  tam  illustrem  familiam  beare  nuptias
nesciendo,  quam  multiplicare  pariendo,  et  in
carne  iam  imitari  vitam  Angelorum,  quam  ex
carne  adhuc  numerum augere  mortalium.  Haec
est  uberior  fecundiorque  felicitas,  non  ventre
gravescere,  sed  mente  grandescere ;  non
lactescere  pectore,  sed  corde  candescere ;  non
visceribus  terram,  sed  coelum  orationibus
parturire.  Dominarum honore dignissimae filiae,
perfruamini in illa quod defuit vobis ; perseveret
usque  in  finem,  adhaerens  coniugio  quod  non
habet  finem.  Imitentur  eam  multae  famulae
dominam,  ignobiles  nobilem,  fragiliter  excelsae
excelsius  humilem ;  virgines  quae  sibi  optant
Aniciorum  claritatem,  eligant  sanctitatem.  Illud
enim quantalibet cupiditate quando assequentur ?
hoc  autem  si  plene  cupierint,  mox  habebunt.
Protegat  vos  incolumes  et  feliciores  dextera
Altissimi,  dominae  honore  dignissimae  et
praestantissimae filiae. Pignora Sanctitatis vestrae,
praecipue  ipsam sanctitate  praecipuam,944 debito
vestris  meritis  officio,  dilectione  Domini
salutamus.  Velationis  apophoretum  gratissime
accepimus.xix [195]

EPISTOLA CLI.945

944 Demetriadem virginem.
945 Alias CCLIX, quæ autem 151 erat, nunc 3. – Scripta exeunte an. 413
aut ineunte 414.
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DOMINO MERITO ILLUSTRI, E DEBITO A ME
HONORE  DIGNISSIMO  FILIO  CAECILIANO,
AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM

Cæciliano  significat  sui  erga  illum  animi  studium
veteremque  amicitiam  nihil  imminutam  esse :
haudquaquam  enim  suspicari  conscium  ipsum  fuisse
impiæ  crudelisque  perfidiæ  a  viro  præpotenti (Marino
Comite) perpetratæ in cæde duorum fratrum, quorum alter
(Marcellinus tribunus) integerrimis erat moribus præditus,
et  omnium  Christianarum  virtutum  splendore
ornatissimus.

I. Querela de me apud te litteris  tuis  indita
tanto est mihi gratior, quanto plenior caritatis. Si
ergo  quod  tacui  purgare  coner,  quid  conabor
aliud  quam  ostendere  te  non  habuisse  causam
quam mihi succensere deberes ? Sed cum id in te
magis diligam, quod de mea reticentia es dignatus
offendi,  quam  inter  tuas  curas  nihil  momenti
habere credideram ; causam meam deseram, si me
purgare  contendero.  Si  enim  indignari  non
debuisti,  quia  non  ad  te  scripserim ;  nihil  me
pendis,  qui  loquarne  an  taceam  indifferenter
feras946.  Porro  quia  me  tacuisse  moleste  tulisti,
indignatio  ista,  indignatio  non  est.  Non  itaque
tam doleo  me non praebuisse,  quam gaudeo te
nostrum  desiderasse  sermonem.  Nam  veterem
amicum, et quod abs te taceri, sed a nobis oportet
agnosci,  talem  ac  tantum  virum  in  peregrinis
positum,  curisque  publicis  [196]  laborantem,

946 VERG., Aen. 3, 39.
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quod nullo fuerim consolatus alloquio hinc argui
meruisse, honori mihi est, non moerori. Ignosce
igitur  agenti  gratias  quod  me  indignum  non
putasti cui succenseres tacenti.  Nunc enim inter
tot et tanta negotia,  non tua, sed publica,  id est
omnium,  non  solum onerosas  non esse,  verum
etiam  gratas  esse  posse  litteras  meas  credidi
benevolentiae tuae, qua excellentiam vincis.

II. Cum  enim  accepissem  mihi  a  fratribus
epistolam  missam  sancti  et  praecipuis  meritis
venerandi  papae  Innocentii,  quam  per  tuam
Praestantiam  ad  me  datam  certis  declaratur
indiciis ;  ideo  nullam  tuam  paginam  simul
advectam  esse  putaveram  quod  scribendi  et
rescribendi  cura  nolueris,  gravioribus  rebus
occupatus, obstringi.  Nam utique consentaneum
videbatur ut qui mihi sancti viri scripta dignatus
es mittere, ea sumerem adiuncta cum tuis. Hinc
ergo statueram non esse oneri litteras meas animo
tuo,  nisi  esset  necesse  commendandi  alicuius
gratia, cui hoc negare non possem intercessionis
officio ;  quae  solet  nostra  esse  omnibus
concedendi  consuetudo,  et  quaedam,  etiam
importuna,  non  tamen  improbanda,  professio.
Itaque  feci :  nam  amicum  meum  commendavi
benignitati  tuae ;  a  quo etiam sua  rescripta  iam
sumpsi, agente gratias, quas et ipse ago.

III. Si  quid  autem  de  te  mali  existimarem,
praesertim  in  ea  causaxx quam  etiam  non
expressam,  tamen  mihi  tua  epistola  redolebat ;
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absit ut ad te tale aliquid scriberem, ubi ullum vel
mihi  vel  cuiquam  beneficium  postularem.  Aut
enim  conticescerem,  observans  tempus  ubi  te
possem  habere  praesentem ;  aut  si  litteris
agendum  putarem,  illud  potius  agerem,  et  sic
agerem, ut dolorem meum ferre vix posses. Nam
ideo post illius947 impiam crudelemque perfidiam
(cui etiam per tuam nobiscum [197] participatam
sollicitudinem  frustra  vehementer  institimus,  ne
illo  cor  nostrum  dolore  percelleret,  suam  vero
conscientiam  tanto  scelere  trucidaret),  continuo
sum a  Carthagine  profectus,  occultato  abscessu
meo,  ne  tot  ac  tanti  qui  eius  intra  ecclesiam
gladium  formidabant,  violentis  fletibus  et
gemitibus  me  tenerent,  putantes  meam  sibi
aliquid posse prodesse praesentiam, ut quem satis
digne pro eius anima obiurgare non possem, pro
illorum  corporibus  etiam  rogare  compellerer.
Quam  tamen  eorum  corporalem  salutem  satis
parietes  ecclesiae  muniebant.  Ego  autem  duris
coarctabar  angustiis,  quod  neque  ille  me
pateretur,  qualem  oporteret ;  et  insuper  facere
cogerer  quod  non  deceret.  Dolebam  etiam
graviter  vicem venerabilis  coepiscopi  mei tantae
rectoris948 Ecclesiae, ad cuius pertinere dicebatur
officium,  post  hominis  tam  nefariam  fallaciam
adhuc  se  praebere  humilem,  quo  caeteris

947 Marini Comitis.
948 Aurelii Carthaginensis.
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parceretur.  Fateor ;  cum  tantum  malum  nullo
pectoris robore potuissem tolerare, discessi.

IV. Haec esset et nunc silentii mei causa apud
te,  quae fuit  tunc discessionis  meae,  si  te  apud
illum egisse crederem, ut tam nefarias ulcisceretur
iniurias.  Credunt  ista  qui  nesciunt  quomodo,  et
quoties,  et  quae  nobis  dixeris,  cum  anxia  cura
perageremus ut quanto tibi familiarius inhaerebat,
quanto  ad  eum  crebrius  ventitabas,  quanto
saepius  cum  solo  colloquebaris,  tanto  magis
curaret  existimationem  tuam ;  ne  his  qui  tui
dicebantur  inimici  talem  exitum  daret,  ut  nihil
cum illo aliud egisse putareris. Quod quidem nec
ego  credo,  nec  fratres  mei  qui  te  in  loquelis
audierunt,  et  auditu  atque  omni  nutu  viderunt
signa benigni pectoris tui. Sed, obsecro te, ignosce
credentibus :  homines  enim  sunt,  et  in  animis
hominum tantae latebrae sunt, et tanti recessus, ut
omnes  [198]  suspiciosi  cum  merito  culpentur,
etiam  laudari  arbitrentur  se  debere,  quod  cauti
sint. Causae stabant ; ab uno949 eorum quos teneri
ille  repente  praeceperat,  gravissimam te  passum
fuisse iniuriam noveramus. Frater950 quoque eius,
in quo Ecclesiam maxime persecutus est, nescio
quid  duriter  quasi  praeferens  tibi  respondisse
dicebatur.  Putabantur  tibi  ambo  esse  suspecti.
Postulati cum abiissent, te illic remanente, et cum
illo secretius, ut ferebatur, loquente, subito iussi

949 Forte Apringio Judice.
950 Marcellinus Tribunus.
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sunt detineri.  Amicitiam vestram non recentem,
sed  veterem,  homines  loquebantur.  Famam
confirmabat  tanta  coniunctio,  et  tam  assidua
solius  cum  solo  sermocinatio.  Potestas  illius
magna  tunc  erat.  Calumniae  facilitas  radiabat.
Non erat grande negotium procurari aliquem, qui
diceret  quod  salute  promissa  dicendum  ille
mandasset.  Omnia  in  tempore  isto
suffragabantur,  ut  etiam  uno  teste,  tamquam
invidioso  et  credibili  crimine,  sine  iubentis
discrimine quilibet de medio tolleretur.

V. Nos  interea,  quoniam  rumor  erat  quod
ecclesiastica  manus  posset  eos  eripere,  falsis
promissionibus  ludebamur ;  ut  illo  non  solum
quasi  volente,  sed  etiam  instante,  pro  eis  ad
Comitatum episcopus mitteretur, ea pollicitatione
interposita  episcopalibus  auribus,  quod  donec
aliquid  pro  eis  illic  ageretur,  nullum  causae
illorum  excitaretur  examen.  Postremo,  pridie
quam  ferirentur,  venit  ad  nos  Praestantia  tua ;
spem  dedisti,  qualem  numquam  antea  dederas,
quod eos tibi posset concedere profecturo, cum
illi  graviter  prudenterque  dixisses,  totum  quod
tecum  tam  assidue  familiarius  secretiusque
loqueretur,951 non  te  honorare  potius  quam
gravare, atque ad id valere, quod communicato et
pertractato inter vos mortis eorum [199] consilio,
nemo dubitaret quid post haec omnia sequeretur.
Quae  cum  te  dixisse  nobis  indicares,  inter
951  Alias, loqueremur.
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narrandum namque  tendens  in  eum locum ubi
celebrantur  sacramenta  fidelium,  stupentibus
nobis ita iurasti te ista dixisse, ut non solum tunc,
verum  etiam  nunc  post  tam  horrendum
inopinatum  exitum,  cum  tuos  omnes  nutus
recolo,  nimis  mihi  impudens  videar,  si  de  te
aliquid mali credam. Quibus tuis verbis  sic eum
permotum  fuisse  dicebas,  quod  velut  familiare
viaticum tibi eorum donaturus esset salutem.

VI. Unde testor Dilectioni tuae, postero die,
quo  illius  parturitionis  nefarius  fetus  est  ortus,
cum esset nobis repente nuntiatum illos e carcere
ad  eum  iudicem  ductos,  quamquam  perturbati
fuerimus,  tamen ego considerans  et  quae nobis
pridie  dixeras,  et  qui  esset  post  illum exorturus
dies,  quoniam  beati  Cypriani  erat  pridiana
solemnitas,xxi existimavi quod etiam elegerit diem,
quo  et  tibi  postulata  concederet,  et  universam
Christi  Ecclesiam  repente  laetificans,  ad  locum
tanti  martyris  ascendere  voluerit,  parcendi
benignitate quam occidendi potestate sublimior ;
cum  ecce  nobis  nuntius  irruit,  quo  prius
percussos  esse  nossemus,  quam  quomodo
audirentur quaerere valeremus. Provisus enim erat
et  proximus  locus,  non  suppliciis  hominum
deputatus,  sed  ornamento  potius  civitatis,  ubi
merito  creditur  propterea  quosdam ante  aliquot
dies iussisse mactari, ne in istis invidiosa novitas
esset :  quos  consilium  fuit  sic  posse  subripi
Ecclesiae,  si  non solum subito feriri  iuberentur,

398



verum  etiam  in  loco  proximo  ferirentur.  Satis
itaque indicavit  ei  matri  se inferre non timuisse
cruciatum,  cuius  timuit  interventum :  Ecclesiae
scilicet sanctae, inter cuius fideles in eius gremio
baptizatos et ipsum utique noveramus. Post hunc
igitur tanti moliminis exitum, cum tam diligenter
[200] nobiscum actum esset, ut etiam per te, etsi
nesciente  te,  pene securi  et pene certi  de salute
illorum pridie  fieremus ;  quis  non talium,  qualis
hominum  multitudo  est,  indubitatum  haberet,
etiam a te nobis verba data, illis animam ablatam ?
Ideo,  sicut  dixi,  vir  bone,  etiamsi  nos  hoc  non
credimus, ignosce credentibus.

VII. Absit autem a corde, et qualicumque vita
mea, ut apud te pro aliquo intercederem, vel a te
cuiquam beneficium postularem,  si  te  crederem
tanti huius mali, et tam consceleratae crudelitatis
auctorem. Sed plane fateor, si etiam posthac in ea
familiaritate estis in qua antea fuistis, pace tua sit
liber  dolor ;  multum  nos  quod  nolebamus
compellitis  credere. Est autem consentaneum ut
neque  hoc  credam,  qui  de  te  illa  non  credo.
Amicus  tuus  inopinato  successu  repentinae
potestatis non magis persecutus est illorum vitam,
quam tuam famam. Nec ista loquens, odia tua in
illum,  mei  animi  ac  professionis  oblitus,
inflammo ;  sed  ad  fideliorem  provoco
dilectionem. Qui enim sic agit cum malis, ut eos
malitiae  poeniteat,  novit  etiam  indignatione
consulere : nam sicut mali obsunt assentando, ita
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boni adversando prosunt. Suam quippe animam
eodem  ferro,  quo  alios  insolentissime  occidit,
gravius  altiusque  percussit :  quod  post  hanc
vitam,  si  non  eam  poenitendo  correxerit,  et
patientia Dei bene usus fuerit, invenire ac sentire
cogetur.  Saepe  autem  vita  praesens  etiam
bonorum,  Dei  iudicio  malis  eripienda  permissa
est, ne talia perpeti putaretur malum. Mori quippe
in carne quid potest obesse morituris ? aut quid
agunt  qui  mori  timent,  nisi  ut  paulo  posterius
moriantur ? Quidquid obest morientibus, ex vita,
non ex morte  contingit ;  in  qua si  tales  animas
habuerint,  qualibus  christiana  gratia  subvenitur,
non sane mors eorum vitae bonae occasus fuit,
sed melioris occasio. [201]

VIII. Et maiorisxxii quidem mores apparebant
huic  saeculo  amiciores  esse  quam  Christo :
quamquam et ipse iuvenilem prius saecularemque
vitam uxore ducta, non parva ex parte correxerat.
Non tamen fortasse misericors Deus fratris eum
esse in morte comitem nisi  miserans voluit.  Ille
vero alius religiose vivit, et multum corde vitaque
christiana. Haec eum fama praecessit, ut in causa
Ecclesiae sic veniretxxiii :  haec consecuta est cum
venisset.  Quae  illi  vero  probitas  in  moribus,  in
amicitia  fides,  in  doctrina  studium,  in  religione
sinceritas,  in  coniugio  pudicitia,  in  iudicio
continentia ; erga inimicos patientia, erga amicos
affabilitas,  erga  sanctos  humilitas,  erga  omnes
caritas ;  in  beneficiis  praestandis  facilitas,  in
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petendis  pudor, in recte factis amor, in peccatis
dolor !  Quantum decus honestatis,  qui splendor
gratiae, quae cura pietatis ;  quae in subveniendo
misericordia,  in  ignoscendo  benevolentia,  in
orando  fiducia !  Quod  salubriter  sciebat,  qua
modestia  loquebatur !  quod  inutiliter  nesciebat,
qua  diligentia  scrutabatur !  Quantus  in  eo
contemptus  rerum praesentium !  quanta  spes  et
desiderium  bonorum  aeternorum !  Ne  relictis
omnibus  saecularibus  actionibus  susciperet
cingulum  militiae  christianae,  vinculum
praepediebat  uxorium,  quo  iam  innodatus
coeperat concupiscere meliora,  quando iam non
licebat illa, quamvis inferiora, disrumpere.

IX. Quodam die frater eius, cum iam pariter
in custodia tenerentur, ait illi : Si ego haec pro meritis
patior peccatorum meorum ; tu, cuius vitam novimus, tam
attente  ferventerque952 christianam,  quibus  malis  meritis
ad ista perductus es ? At ille :  Parvumne, inquit,  mihi
existimas  conferri  divinitus  beneficium,  (si  tamen  hoc
testimonium tuum de vita mea verum est,) ut hoc [202]
quod patior, etiamsi usque ad effusionem sanguinis patiar,
ibi peccata mea puniantur, nec mihi ad futurum iudicium
reserventur. Hic forte aliquis credat eum fuisse sibi
conscium  aliquorum  occultorum  impudicitiae
peccatorum.  Dicam  ergo  quid  me  Dominus
Deus, ad magnam meam consolationem, ex eius
ore  audire,  et  plane scire  voluerit.  Cum de hoc
ipso,  ut sunt humana, sollicitus,  solus cum solo
952 A. frequenterque.
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agerem,  iam  in  eadem  custodia  constituto,  ne
quid esset unde maiore et insigniore poenitentia
Deum  sibi  placare  deberet ;  ille  ut  erat
verecundiae  singularis,  cum  ipsam,  licet  falsam
meam  suspicionem  erubesceret,  sed
admonitionem  gratissime  acciperet,  modeste
graviterque  subridens,  et  utraque  manu  meam
dexteram  apprehendens :  Testor, inquit :
Sacramenta  quae  per  hanc  afferuntur953 manum,  me
nullum  esse  expertum  concubitum  praeter  uxorem,  nec
ante, nec postea.

X. Quid ergo huic in morte accidit mali,  ac
non  potius  plurimum  boni,  cum  haec  habens
dona ad Christum, sine quo inaniter habentur, ex
hac  vita  migravit ?  Quae  apud  te  non
commemorarem,  si  crederem  te  laudibus  eius
offendi.  Cum  autem  hoc  non  credo,  nec  illud
profecto, quod te, non dico instante, sed saltem
volente aut optante posset occidi. Proinde iudicas
nobiscum  tanto  sincerius,  quanto  innocentius,
quod  ille  cum  anima  sua,  quam  cum  istius
corpore  crudelius  egerit ;  quando  contemptis
nobis,  contemptis  promissionibus  suis,
contemptis  tot  ac  tantis  petitionibus  et
admonitionibus tuis, contempta denique Ecclesia
Christi (et in ea quo, nisi Christo ?), ad finem suae
machinationis  huius  morte  pervenit.  An  vero
illius  honos,  istius  vel  carceri  comparandus  est,
cum  ille  fureret  sublimatus,  iste  [203]  gauderet
953 Forte offeruntur.
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inclusus ?  Horrendis  et  poenalibus  tenebris,
omnes  non  tantum  carceres,  sed  etiam  inferos
vincit  scelerati  hominis  conscientia.  Tibi  etiam
quid  nocuit,  cuius  etsi  famam  graviter  laesit,
tamen innocentiam non peremit ? Quamvis fama
quoque ipsa salva sit,  et apud eos qui te melius
noverunt quam nos, et apud nos ipsos, qui curas
nobiscum  tuas,  ne  tam  immane  perpetraretur
scelus, tanto expressas inspiciebamus affectu, ut
tui cordis invisibilia pene oculis cerneremus. Sibi
igitur ille nocuit, quidquid nocuit ; suam transfixit
animam, suam vitam, suam conscientiam ; suam
denique ipsam famam, quam bonam solent etiam
pessimi  concupiscere,  caeca  illa  crudelitate
vastavit. Tanto enim est odiosior omnibus bonis,
quanto  magis  impiis954 placere  conatus  est,  vel
placuisse laetatus.

XI. Ubi  autem  magis  potuit  apparere  non
eum  habuisse  necessitatem  quam  se  habere
confinxit, ut eius obtentu tamquam bonus faceret
tantum  malum,  quam  quod  nec  illi  placuit  de
cuius  praecepto  se  ausus  est  excusare ?  Referat
Praestantiae  tuae  sanctus  diaconus  Quintianus ;
ipse  enim  fuerat  episcopo  quem  pro  illis
miseramus  adiunctus,  quemadmodum  nec
indulgentia  illis  danda visa est,  ne vel sic  aliquo
crimine notarentur ; sed tantum commonitorium
quo  eos  ab  omni  molestia  liberos  dimittere
iuberetur.  Gratuita  igitur  crudelitate,  nulla
954 Donatistis.
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necessitate  (quamvis  et  aliae  causae,  quas
suspicamur,  nec  opus  est  committere  litteris,
forsitan fuerint),  atrociter contristavit Ecclesiam.
Ad cuius Ecclesiae gremium frater eius, metuens
perire,  confugerat,  ut  eum  vivum  tanti  sceleris
consiliarium reperiret : cuius Ecclesiae etiam ipse,
cum patronum offendisset, petivit asylum, nec ei
potuit denegari. Hunc si diligis, detestare ; si non
[204]  vis  ut  in  aeternum puniatur,  exhorre.  Sic
existimationi  tuae,  sic  est  vitae  illius
consulendum :  nam  qui  in  eo  diligit  quod  odit
Deus, non solum odit ipsum, sed etiam seipsum.

XII. Quae cum ita sint, nec de tua benignitate
credo  quod  tanti  sceleris  auctor  vel  particeps
fueris, neque quod malitiosa crudelitate fefelleris :
quod absit a vita et moribus tuis ! Nec amicitias
vestras tales volo, quibus et ille in suum interitum
glorietur  de  malo,  et  confirmetur  humana
suspicio ; sed tales potius, quibus ad poenitentiam
disponatur,  et  talem  ac  tantam  poenitentiam,
qualem  quantamque  postulant  tam  horrenda
vulnera  medicinam :  tanto  quippe  amicior  eris,
quanto  sceleribus  eius  inimicior.  Curiosum  est
Praestantiae955 tuae  nosse  rescriptis,  ubi  eo  die
fueris  quo  illud  admissum  est ;  quomodo
acceperis, quid postea egeris, aut cum eum videris
quid ei dixeris, quid ab illo audieris. Ego enim ex
quo  inde  postridie  repente  discessi,  nihil  quod
hanc rem attinet, de te audire potui.
955 Forte  præsentiæ.
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XIII. Quod vero in epistola tua legi, iam te
cogi credere, ne a me videreris, et Carthagini me
negatum, tu potius cogis his verbis ut absentiae
meae  causas  non  taceam.  Quarum  est  una,
quoniam  laborem  quem  in  illa  urbe  perpeti
necesse  est,  et  quem  si  exponere  velim,  aliud
tantum  loquendum  est,  iam  sustinere  non
possum,  quod  infirmitati  meae  propriae,  quae
nota  est  omnibus  qui  familiarius  me  noverunt,
accessit etiam senectus, quae generis humani est
communis  infirmitas.  Altera  causa  est,  quod
statui,  si  Dominus  velit,  quantum  mihi  ex  illis
occupationibus,  quas  Ecclesiae,  cui  proprio
munere servio, necessitas flagitat, datur temporis,
id  totum  impendere  labori  studiorum  ad
ecclesiasticas scientias [205] pertinentium ; ubi me
arbitror,  si  Dei  misericordiae  placet,  etiam
posteris aliquid profuturum.

XIV. Unum  est  autem,  si  verum  quaeris
audire, quod in te molestissime fero, quod cum
sis et huius iam aetatis, et huius vitae ac probitatis,
adhuc vis esse catechumenus ;  quasi fideles non
possint,  quanto  sint  fideliores  atque  meliores,
tanto  fidelius  ac  melius  administrare
rempublicam. Quid autem boni agitis in his tantis
curis  et  laboribus  vestris,  nisi  ut  bene  sit
hominibus ? Si enim hoc non agitis, vel dormire
satius  est  noctesque  diesque,  quam  vigilare  in
laboribus  publicis,  nulli  utilitati  hominum
profuturis. Nec sane dubito Excellentiam tuam…
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EPISTOLA CLII.956

DOMINO  MERITO  VENERABILI,  ET  UNICE
COLENDO PATRI AUGUSTINO, MACEDONIUS

Macedonius Augustino, quærens num ex religione sit
quod episcopi apud judices intercedant pro reis.

I. Optatas admodum Sanctitatis tuae litteras accepi
per  Bonifacium  venerandae  legis  antistitem ;  quem  eo
magis  receptum dilexi  quod a  me desiderata  pertulerat,
sermonem  Sanctitatis  tuae  et  incolumitatem,  domine
merito venerabilis, et unice colende pater. Itaque sine mora
quod  petebat  obtinuit.  Verum quoniam  existit  occasio,
hoc ipsum quantulumcumque est quod admonitus indulsi,
nolo  sine  mercede  remanere.  Cupio  enim accipere [206]
eam quae mihi commodet sine pendentis incommodo, imo
quae mihi commodet cum gloria dependentis.

II. Officium sacerdotii  vestri  esse  dicitis  intervenire
pro reis, et nisi obtineatis, offendi, quasi quod erat officii
vestri minime reportetis. Hic ego vehementer ambigo utrum
istud ex religione descendat. Nam si a Domino peccata
adeo  prohibentur,  ut  ne  poenitendi  quidem  copia  post
primam tribuatur ;  quemadmodum  nos  possumus  ex
religione  contendere  ut  nobis  qualecumque  illud  crimen
fuerit, dimittatur ? quod utique, cum impunitum volumus,
probamus.  Et  si  constat  non  minus  auctorem  quam
probatorem teneri in omnibus quae peccantur, certum est
nos  culpae societate vinciri,  quoties  eum impunitum esse
cupimus,  qui  culpae  tenetur  obnoxius.  Tum  praeterea
accedit hoc quod gravius est. Nam omnia peccata videntur

956 Alias LIII, quæ 152 erat, nunc 141. – Scripta forte an. 414.
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veniabiliora,  cum is qui reus est correctionem promittit :
verum  nunc,  ut  mores  nostri  sunt,  et  sceleris  poenam
cupiunt homines  sibi relaxari,  et id propter quod scelus
admissum est, possidere. Pro his quoque interveniendum
putat  sacerdotium vestrum, de quibus  adeo futuri  nulla
spes  est,  ut  etiam  in  praesenti  eadem  criminis  ratio
perseveret.  Nam qui tam pervicaciter tenet propter quae
crimen  admisit,  ostendit  se,  ubi  licentia  fuerit,  similia
peccaturum.

III. Ob haec igitur consulo prudentiam tuam, et me
hoc ambiguo quo laboro, absolvi desidero : nec ob aliam
causam  consultum  te  putes.  Caeterum  hoc  mihi
propositum est, ut intercessoribus, praesertim talis meriti
qualis  tu  es,  etiam gratiam agam. Pleraque  enim quae
sponte facere videri nolo, ne remissio severitatis alios armet
in crimina,  opto  bonis  intercessoribus  relaxare,  ut quod
libens  concedo,  salva  severitate  iudicii,  alterius  merito
videatur  indultum.  De  scriptis  Sanctitatis  tuae  aliqua
mihi [207] promiseras, et non accepi ; quaeso ut vel nunc
mittas,  et ad hanc meam epistolam respondeas,  ut quia
Sanctitatem  tuam  interim  videre  non  datur,  saltem
sermonibus  tuis  pascar.  Incolumem  Sanctitatem  tuam
divinitas aeterna tueatur aevo largissimo,  domine merito
venerabilis, et vere colende pater.

EPISTOLA CLIII.957

AUGUSTINUS EPISCOPUS, FAMULUS CHRISTI
FAMILIAEQUE  EIUS,  DILECTO  FILIO
MACEDONIO, IN DOMINO SALUTEM.

957 Alias LIV, quæ autem 153 erat, nunc 46. – Scripta post superiorem.
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Quæstio  respondet  Augustinus ;  multa  obiter
disserens  de  restituendis  rebus  quæ proximo  ablatæ  vel
male partæ sunt.

I.  Negotiosissimum  in  republica  virum,  et
non suis,  sed aliorum utilitatibus  attentissimum,
qualem  te  esse  et  tibi  gratulamur  et  rebus
humanis,  nec  deserere  debemus  alloquio,  nec
occupare prooemio. Accipe itaque quod per me,
vel nosse voluisti, vel utrum ipse nossem experiri.
Quod si parvum aut superfluum iudicares, nullo
modo inter tam magnas tamque necessarias curas
tuas curandum esse censeres.  Quaeris  a  me cur
officii  sacerdotii  nostri  esse  dicamus intervenire
pro reis,  et nisi obtineamus, offendi quasi quod
erat  officii  nostri  minime  reportemus.  Ubi
vehementer  te  dicis  ambigere  utrum  istud  ex
religione descendat. Deinde adiungis qua ratione
ita movearis :  Nam si a Domino peccata, inquis, adeo
prohibentur,  ut  nec  poenitendi  quidem copia  post [208]
primam  tribuatur ;  quemadmodum  nos  possumus  ex
religione  contendere  ut  qualecumque  illud  crimen  fuerit,
dimittatur ? Adhuc  gravius  urges,  et  dicis,  nos
probare  quod  volumus  impunitum ;  et  si  constat  non
minus auctorem quam probatorem teneri in omnibus quae
peccantur, certum esse nos culpae societate vinciri, quoties
eum  impunitum  esse  volumus,  qui  culpae  tenetur
obnoxius.

II. His verbis quem non terreas tuae lenitatis
et  humanitatis  ignarum ?  Unde  nos  qui  te
novimus,  et  haec  quaerendi  gratia,  non
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decernendi,  scripsisse  minime  dubitamus,  aliis
verbis tuis ad ista citius respondemus. Tamquam
enim nos haesitare in hac quaestione nolueris, aut
praevidisti  quid  dicturi  essemus,  aut  admonuisti
quid  dicere  deberemus ;  et  aisti :  Tum  praeterea
accedit hoc quod gravius est. Nam omnia peccata videntur
veniabiliora,  cum is  qui  reus  est  correctionem promittit.
Antequam ergo  discutiam quid  sit  illud  gravius
quod in epistola  tua sequitur, hoc interim quod
dedisti  accipiam,  eoque  utar  ad  molem  hanc
amovendam,  qua  nostrae  intercessiones  posse
reprimi  videbantur.  Ideo  quippe,  quantum
facultas  datur,  pro  peccatis  omnibus
intercedimus,  quia  omnia  peccata  videntur
veniabiliora,  cum  is  qui  reus  est  correctionem
promittit. Haec tua est, haec et nostra sententia.

III.  Nullo  modo  ergo  culpas  quas  corrigi
volumus,  approbamus,  nec  quod  perperam
committitur, ideo volumus impunitum esse, quia
placet ;  sed hominem miserantes,  facinus  autem
seu  flagitium  detestantes,  quanto  magis  nobis
displicet  vitium,  tanto  minus  volumus
inemendatum interire  vitiosum.  Facile  enim  est
atque  proclive  malos  odisse,  quia  mali  sunt :
rarum autem et pium eosdem ipsos diligere, quia
homines sunt ;  ut in uno [209] simul et culpam
improbes,  et  naturam  approbes,  ac  propterea
culpam  iustius  oderis,  quod  ea  foedatur  natura
quam diligis. Non est igitur iniquitatis, sed potius
humanitatis societate devinctus, qui propterea est
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criminis  persecutor,  ut  sit  hominis  liberator.
Morum porro corrigendorum nullus alius quam in
hac  vita  locus  est ;  nam post  hanc,  quisque  id
habebit  quod  in  hac  sibimet  conquisierit.  Ideo
compellimur  humani  generis  caritate  intervenire
pro reis, ne istam vitam sic finiant per supplicium,
ut ea finita non possint finire supplicium.

IV. Noli ergo dubitare hoc officium nostrum
ex  religione  descendere,  cum Deus  apud  quem
nulla est iniquitas, cuius summa potestas est, qui
non tantum qualis quisque sit videt, verum etiam
qualis  futurus  sit  praevidet,  qui  solus  potest  in
iudicando  non  labi,  quia  in  cognoscendo  non
potest falli, facit tamen, sicut Evangelium loquitur,
solem  suum  oriri  super  bonos  et  malos,  et  pluit  super
iustos  et  iniustos958. Cuius  mirabilis  bonitatis  ut
simus  imitatores,  Dominus  Christus  exhortans :
Diligite, inquit,  inimicos  vestros ;  benefacite  eis  qui  vos
oderunt ; et orate pro eis qui vos persequuntur : ut sitis
filii  Patris  vestri qui in coelis est, qui facit solem suum
oriri  super  bonos  et  malos,  et  pluit  super  iustos  et
iniustos959. Hac indulgentia et lenitate divina multos
abuti  ad  perniciem  suam  quis  nesciat ?  Quos
arguens  Apostolus  et  graviter  increpans  dicit :
Existimas autem, o homo omnis qui iudicas eos qui talia
agunt, et facis ea, quoniam tu effugies iudicium Dei ? An
divitias  benignitatis  eius,  et  patientiae,  et  longanimitatis
contemnis ?  ignoras  quoniam  benignitas  Dei  ad

958 Mt 5, 44-45.
959 Mt 5, 44-45.
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poenitentiam te adducit ? Secundum autem duritiam tuam
et  cor  impoenitens  thesaurizas  tibi  iram in  die  irae  et
revelationis [210] iusti iudicii Dei, qui reddet unicuique
secundum opera eius960. Numquid quoniam isti in sua
nequitia  perseverant,  ideo Deus in sua patientia
non  perseverat ;  per  pauca  in  hoc  saeculo
puniens, ne divina providentia non esse credatur,
et  multa  servans  ultimo  examini,  ut  futurum
iudicium commendetur ?

V.  Non,  ut  opinor,  magister  ille  coelestis
impietatem nos  diligere  praecipit,  cum praecipit
ut  nostros  diligamus inimicos,  benefaciamus eis
qui  nos  oderunt,  oremus  pro  eis  qui  nos
persequuntur ;  cum procul  dubio,  si  pie  Deum
colimus,  inimicos  atque  odiis  adversum  nos
acerrimis  incitatos  ac  persecutores,  nisi  impios
habere non possimus. Num igitur diligendi sunt
impii ? num impiis benefaciendum est ? num pro
impiis  etiam orandum est ? Ita plane.  Qui enim
hoc praecipit, Deus est ; nec tamen nos hoc pacto
societati  adiungit  impiorum,  quibus  et  ipse
parcendo,  et  vitam  salutemque  largiendo,  non
utique sociatur. Consilium quippe eius, quantum
homini pio nosse donatum est, exponit Apostolus
dicens :  Ignoras quia patientia Dei ad poenitentiam te
adducit ?961 Ad  hanc  volumus  adduci  pro  quibus
intervenimus ; non eorum peccatis vel parcimus,
vel favemus.

960 Rom 2, 3-6.
961 Rom 2, 4.
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VI. Nam quosdam quorum crimina manifesta
sunt,  a  vestra  severitate  liberatos,  a  societate
tamen removemus altaris,  ut poenitendo placare
possint  quem  peccando  contempserant,  seque
ipsos  puniendo.  Nam  nihil  aliud  agit  quem
veraciter  poenitet,  nisi  ut  id  quod  mali  fecerit,
impunitum esse non sinat : eo quippe modo sibi
non  parcenti  ille  parcit,  cuius  altum  iustumque
iudicium  nullus  contemptor  evadit.  Quod  si
iniquis  et  scelestis  ille  parcendo,  eisque  vitam
salutemque  largiendo,  etiam  plerisque  eorum
quos novit non acturos poenitentiam, tamen [211]
exhibet patientiam ; quanto magis nos in eos qui
correctionem promittunt, et utrum faciant quod
promittunt  incerti  sumus,  misericordes  esse
debemus,  ut  rigorem  vestrum  pro  eis
intercedendo flectamus, pro quibus et Dominum,
quem nihil de moribus eorum etiam futuris latet,
non tamen impudenter, quia hoc ipse praecepit,
oramus !

VII.  In  tantum  autem  hominum  aliquando
iniquitas  progreditur,  ut  etiam  post  actam
poenitentiam,  post  altaris  reconciliationem,  vel
similia  vel  graviora committant :  et tamen Deus
facit  etiam  super  tales  oriri  solem  suum ;  nec
minus  tribuit  quam  ante  tribuebat  largissima
munera vitae ac salutis. Et quamvis eis in Ecclesia
locus  ille  poenitentiae  non  concedatur ;  Deus
tamen super eos suae patientiae non obliviscitur.
Ex quorum numero si quis nobis dicat, Aut date
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mihi  eumdem  iterum  poenitendi  locum,  aut
desperatum  me  permittite,  ut  faciam  quidquid
libuerit,  quantum  meis  opibus  adiuvor,  et
humanis  legibus  non  prohibeor,  in  scortis,
omnique  luxuria,  damnabili  quidem  apud
Dominum,  sed  apud  homines  plerosque  etiam
laudabili :  aut  si  me  ab  hac  nequitia  revocatis,
dicite utrum mihi aliquid prosit ad vitam futuram,
si  in  ista  vita  illecebrosissimae  voluptatis
blandimenta  contempsero,  si  libidinum
incitamenta frenavero, si ad castigandum corpus
meum  multa  mihi  etiam  licita  et  concessa
subtraxero, si me poenitendo vehementius quam
prius excruciavero, si miserabilius ingemuero ; si
flevero  uberius,  si  vixero  melius,  si  pauperes
sustentavero  largius,  si  caritate,  quae  operit
multitudinem peccatorum962, flagravero ardentius ;
quis  nostrum  ita  desipit,  ut  huic  homini  dicat,
Nihil  tibi  ista  proderunt  in  posterum ;  vade,
saltem  vitae  huius  suavitate  perfruere ?  Avertat
Deus  tam immanem sacrilegamque dementiam !
Quamvis ergo [212] caute salubriterque provisum
sit ut locus illius humillimae poenitentiae semel in
Ecclesia concedatur, ne medicina vilis minus utilis
esset  aegrotis,  quae  tanto  magis  salubris  est,
quanto minus  contemptibilis  fuerit ;  quis  tamen
audeat dicere Deo : Quare huic homini, qui post
primam poenitentiam rursus se laqueis iniquitatis
obstringit,  adhuc  iterum  parcis ?  Quis  audeat
962 1 Pt 4, 8.
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dicere  erga  istos  non  agi  quod  Apostolus  ait :
Ignoras quia patientia Dei ad poenitentiam te adducit ?963

aut  istis  exceptis  esse  definitum quod scriptum
est : Beati omnes qui confidunt in eum964 ? aut ad istos
non  pertinere  quod  dicitur :  Viriliter  agite,  et
confortetur  cor  vestrum,  omnes  qui  speratis  in
Dominum965 ?

VIII.  Cum igitur  super  peccatores  tanta  sit
patientia,  tanta  misericordia  Dei,  ut  in  hac
temporali  vita  moribus  emendatis,  non
damnentur  in  aeternum ;  qui  nullius  quae  sibi
praebeatur  exspectat  misericordiam,  quoniam
nemo  est  illo  beatior,  nemo  potentior,  nemo
iustior :  quales  non  esse  oportet  homines  erga
homines, qui hanc vitam nostram quantacumque
laude  cumulemus,  eam  sine  peccato  esse  non
dicimus ?  quod  si  dixerimus,  nos  ipsos, sicut
scriptum est,  decipimus, et  veritas in nobis  non est966.
Proinde  licet  accusatoris  alia  persona  sit,  alia
defensoris,  alia  intercessoris,  alia  iudicis,  de
quorum propriis officiis nimis longum est, et non
necessarium  hoc  sermone  disserere ;  sic  tamen
etiam ipsos criminum ultores, atque in hoc officio
non ira propria concitatos, sed legum ministros,
nec  suarum,  sed  alienarum  examinatarum
iniuriarum  vindices,  quales  iudices  esse  debent,

963 Rom 2, 4.
964 Ps 2, 13.
965 Ps 30, 25.
966 1 Io 1, 8.
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terruit  censura divina,  ut  cogitarent  sibi  propter
sua peccata Dei misericordiam necessariam, nec
putarent ad culpam [213] sui officii  pertinere, si
quid  erga  eos  misericorditer  agerent,  quorum
vitae necisque haberent legitimam potestatem.

IX. Nam cum ad Dominum Christum Iudaei
adduxissent  mulierem  in  adulterio
comprehensam, eumque tentantes dicerent quod
iussa  esset  Lege  lapidari,  ac  deinde  quaererent
quid de illa ipse praeciperet ; respondit eis :  Qui
sine peccato est vestrum, prior in eam lapidem iaciat967. Ita
nec Legem improbavit, quae huiusmodi reas iussit
occidi ;  et  illos  terrendo  ad  misericordiam
revocavit,  quorum  iudicio  haec  posset  occidi.
Puto  quod  hac  sententia  Domini  audita,  si
praesens fuit etiam maritus ipse qui violatam sui
tori fidem vindicari postulabat, exterritus animum
ad voluntatem parcendi  ab ulciscendi  cupiditate
deflexit.  Nam  quomodo  non  est  admonitus
accusator ne suas persequeretur iniurias,  quando
ipsi iudices ita sunt a vindicando prohibiti, qui in
adultera  punienda,  non  privato  dolori
compellebantur servire, sed Legi ? Unde Ioseph,
cui virgo Maria, Domini mater, fuerat desponsata,
cum eam comperisset  esse  praegnantem,  cui  se
noverat  non  esse  commixtum,  et  ob  hoc  nihil
aliud  quam  adulteram  credidisset,  puniri  tamen
eam noluit ; nec approbator flagitii fuit Nam haec
voluntas eius etiam iustitiae deputatur : ita quippe
967 Io 8, 7.
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de illo  scriptum est :  Et cum esset  homo  iustus,  et
nollet eam divulgare, statuit eam occulte dimittere. Haec eo
cogitante,  apparuit  illi  angelus qui  doceret  esse
numinis, quod ille putaverat criminis968.

X.  Si  ergo cogitata  infirmitate  communi,  et
accusatorius dolor, et iudicatorius rigor frangitur ;
quod  tandem  censes  pro  reis  esse  debere,  vel
defensoris  vel  intercessoris  officium ?
quandoquidem et vos viri boni qui nunc iudices
estis, et in foro aliquando versati causas hominum
[214] suscepistis,  scitis  quam libentius defendere
quam  accusare  soleretis.  Et  tamen  defensor  ab
intercessore plurimum distat :  nam ille  diluendis
vel  obtegendis  criminibus  operam  maxime
impendit ; intercessor autem etiam cum de culpa
constat,  pro  poena  removenda  vel  temperanda
curam  gerit.  Hoc  sunt  apud  Deum  pro
peccatoribus  iusti ;  hoc  pro  se  ipsi  peccantes
invicem  ut  faciant  admonentur :  nam  scriptum
est :  Confitemini  invicem  peccata  vestra,  et  orate  pro
vobis969.  Has  sibi  partes  humanitatis,  ubi  potest,
omnis homo apud hominem vindicat. Nam quod
ipse  quisque  domi  suae  puniret  admissum,  in
alterius  domo  vult  impunitum.  Sive  enim
adhibeatur  apud  amicum,  sive  ille  cuiquam  in
quem  potestas  ulciscendi  est  se  praesente
succenseat,  sive  irascenti  fortuito  superveniat ;
non iustissimus, sed inhumanissimus iudicatur, si

968 Mt 1, 18-20.
969 Iac 5, 16.
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non  interveniat.  Scio  ego  te  ipsum  cum  aliis
amicis tuis in ecclesia Carthaginensi intercessisse
pro clerico, cui merito succensebat episcopus ; et
utique  nullum  ibi  discrimen  sanguinis  sub
incruenta disciplina timebatur : nec cum id, quod
etiam  vobis  displicebat,  inultum  esse  velletis,
tamquam delicti  approbatores  vos  iudicabamus,
sed  tamquam  humanissimos  intercessores
audiebamus.  Si  ergo vobis  fas est ecclesiasticam
correptionem  intercedendo  mitigare ;  quomodo
episcopus  vestro  gladio  non  debet  intercedere,
cum illa exeratur ut in quem exeritur bene vivat,
iste ne vivat !

XI.  Postremo ipse  Dominus  apud homines
intercessit,  ne  lapidaretur  adultera,  et  eo  modo
nobis  intercessionis  commendavit  officium ; nisi
quia  ille  terrendo  fecit,  quod  nos  petendo.  Ille
enim  Dominus,  nos  servi  sumus :  verumtamen
ille  sic terruit,  ut omnes timere debeamus. Quis
enim est nostrum sine peccato ? Quod cum illis
[215]  dixisset  a  quibus  ei  offerebatur  punienda
peccatrix, ut qui sciret se esse sine peccato, prior
in  illam  lapidem  mitteret ;  cecidit  saevitia,
tremente  conscientia :  tunc  enim  ex  illa  iam
congregatione dilapsi, solam misericordi miseram
reliquerunt.  Cedat  huic  sententiae  pietas
Christianorum,  cui  cessit  impietas  Iudaeorum :
cedat humilitas obsequentium, cui cessit superbia
persequentium : cedat confessio fidelis, cui cessit
simulatio  tentatoris.  Malis  parce,  vir  bone :
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quanto  melior,  tanto  esto  mitior ;  quanto  fis
celsior potestate, tanto humilior fiere pietate.

XII.  Ego  quidem  intuens,  mores  tuos,
appellavi te virum bonum ; sed tu intuens verba
Christi, dic tibi ipsi :  Nemo bonus, nisi unus Deus970.
Quod cum verum sit (hoc enim Veritas dixit), nec
ego  tamen  illud  existimari  debeo  fallaci
assentatione  dixisse,  et  dominicis  verbis  quasi
contrarius  exstitisse,  ut  cum  ille  dicat :  Nemo
bonus,  nisi  unus  Deus, ego  te  appellaverim virum
bonum : non enim et ipse Dominus contraria sibi
locutus  est,  ubi  ait :  Bonus  homo  de  bono  thesauro
cordis  sui  profert  bona971.  Deus  ergo  singulariter
bonus  est,  et  hoc  amittere  non  potest ;  nullius
enim  boni  participatione  bonus  est,  quoniam
bonum quo bonus est, ipse sibi est : homo autem
cum bonus est, ab illo bonus est ; quod a seipso
esse  non  potest.  Illius  enim  spiritu  boni  fiunt,
quicumque  boni  fiunt ;  cuius  capax  creata  est
nostra natura per propriam voluntatem. Pertinet
ergo  ad nos,  ut  boni  simus,  accipere  et  habere
quod  dat  qui  de  suo  bonus  est :  quo  quisque
neglecto, de suo malus est. Proinde in quantum
homo recte agit, id est, scienter et amanter et pie
bonum  operatur,  in  tantum  bonus  est :  in
quantum autem peccat, id est, a veritate et caritate
et pietate deviat, in tantum malus est. Quis autem
est in hac vita sine aliquo [216] peccato ? Sed eum

970 Mc 10, 18.
971 Lc 6, 45.
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dicimus bonum, cuius praevalent bona ; eumque
optimum, qui peccat minimum.

XIII. Idcirco ipse Dominus, quos dicit bonos
propter  participationem gratiae  divinae,  eosdem
etiam  malos  dicit  propter  vitia  infirmitatis
humanae ; donec totum quo constamus, ab omni
vitiositate  sanatum,  transeat  in  eam  vitam,  ubi
nihil  omnino  peccabitur.  Nam  utique  bonos
docebat  orare,  non  malos,  quibus  praecepit  ut
dicerent : Pater noster, qui es in coelis972. Ex hoc enim
boni  quo filii  Dei,  non natura geniti,  sed gratia
facti, tamquam hi quibus recipientibus eum, dedit
potestatem  filios  Dei  fieri973.  Quae  generatio
spiritalis,  more  Scripturarum,  etiam  adoptio
nominatur, ut distinguatur ab illa generatione Dei
de Deo, coaeterni de aeterno, unde scriptum est :
Generationem eius quis enarrabit ?974 Cum ergo bonos
esse  demonstraverit,  quos  voluit  Deo  veraciter
dicere : Pater noster, qui es in coelis ; praecepit tamen
ut  in  eadem  oratione  inter  caetera  dicerent :
Dimitte  nobis  debita  nostra,  sicut  et  nos  dimittimus
debitoribus  nostris975. Quae  debita  esse  peccata,
quamvis  manifestum  sit,  postea  tamen
manifestius  declaravit  dicens :  Si  enim  dimiseritis
peccata hominibus,  dimittet vobis  et Pater vester peccata

972 Mt 6, 9.
973 Io 1, 12.
974 Is 53, 8.
975 Mt 6, 12.
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vestra976.  Hanc orationem baptizati  orant, nec est
prorsus  praeteritorum aliquid peccatorum, quod
non baptizatis  in sancta Ecclesia dimittatur. Sed
postea  vivendo  in  hac  fragilitate  mortali,  nisi
contraherent  quod  dimittendum  esset,  non
veraciter dicerent :  Dimitte nobis debita nostra. Boni
ergo,  in  quantum  filii  Dei  sunt ;  in  quantum
autem  peccant  (quod  sua  non  mendaci
confessione testantur), utique mali sunt.

XIV. Nisi forte quis dicat, alia bonorum, alia
malorum esse  peccata ;  quod non  usquequaque
improbabiliter  [217]  dicitur.  Verumtamen
Dominus  Iesus  sine  ulla  ambiguitate  malos
appellavit  eosdem ipsos quorum patrem dicebat
Deum. Nam in eodem sermone, ubi illam docet
orationem,  alio  loco  exhortans  ad  precandum
Deum, ait :  Petite, et accipietis ; quaerite, et invenietis ;
pulsate, et aperietur vobis. Omnis enim qui petit, accipit ;
et qui quaerit,  invenit ; et pulsanti aperietur : et paulo
post :  Si ergo vos, inquit,  cum sitis  mali,  nostis  bona
data dare filiis vestris ; quanto magis Pater vester, qui in
coelis est, dabit bona petentibus se ?977 Num igitur Deus
pater  malorum  est ?  Absit.  Quomodo  ergo
dicitur,  pater vester coelestis, quibus dicitur,  cum sitis
mali : nisi  quia  utrumque Veritas monstrat,  quid
simus  Dei  bono,  quid  humano  vitio ;  hoc
commendans, illud emendans ? Merito ait Seneca
(qui  temporibus  Apostolorum  fuit,  cuius  etiam

976 Mt 6, 14.
977 Mt 7, 7. 8. 11.

420



quaedam  ad  Paulum  apostolum  leguntur
epistolae) :  Omnes  odi  qui  malos  odit978. Et  tamen
ideo  diligendi  sunt  mali,  ut  non  sint  mali ;
quemadmodum,  non  ut  permaneant,  sed  ut
sanentur, diliguntur aegroti.

XV.  Quidquid  autem post  eam quae  fit  in
Baptismo,  abolitionem  peccatorum,  in  hac  vita
manendo peccamus, etiamsi non tale sit quod a
divinis  removeri  compellat  altaribus, non dolore
sterili, sed misericordiae sacrificiis expiatur. Quod
ergo agimus ut faciatis intercedentibus nobis, Deo
nos  noveritis  offerre  pro  vobis.  Indigetis  enim
misericordia  quam  praebetis ;  et  videte  quis
dixerit :  Dimittite  et  dimittetur  vobis,  date  et  dabitur
vobis979. Quamquam etiamsi ita viveremus, ut non
esset quare diceremus :  Dimitte nobis debita nostra ;
quanto  a  nequitia  purior  animus  esset,  tanto
clementia  plenior  esse  deberet,  ut  si  non
compungeremur sententia [218] Domini dicentis :
Qui  vestrum  est  sine  peccato,  prior  in  illam  lapidem
iaciat980, ipsius qui hoc dixit sectaremur exemplum,
qui  cum  esset  utique  sine  peccato,  ait  mulieri
quam perterriti illi reliquerant : Nec ego te damnabo ;
vade, iam deinceps noli peccare981. Potuit enim metuere
flagitiosa  mulier  ne  illis  discedentibus,  qui  sua
peccata cogitaverant ut peccato parcerent alieno,

978 SEN., De ira 2, 6-10 ; 3, 26 ; 28, 1 ; De benef. 4, 26, 2 s. ; 5, 17, 3 ; 7, 27.
979 Lc 6, 37-38.
980 Io 8, 7.
981 Io 8, 11.
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illam iustissime iam ipse damnaret qui erat  sine
peccato.  At  ille  non  conscientia  pavidus,  sed
plenus clementia, cum illa respondisset a nemine
se fuisse damnatam :  Nec ego te, inquit,  damnabo :
tamquam  diceret,  Si  malitia  tibi  parcere  potuit,
quid metuis innocentiam ? Et ne delictorum non
donator, sed approbator videretur ; Vade, ait, iam
deinceps noli  peccare ; ut se homini pepercisse, non
hominis  culpam  sibi  placuisse  monstraret.  Iam
vides  igitur  de  religione  descendere,  nec  nos
societate criminum obstringi,  quod intercedimus
plerumque etiam pro sceleratis, etsi non scelerati,
tamen  pro  peccatoribus  peccatores,  et  quod
veraciter  potius  quam iniuriose  dictum accipias,
puto quod apud peccatores.

XVI.  Nec  ideo  sane  frustra  instituta  sunt
potestas  regis,  ius  gladii  cognitoris,  ungulae
carnificis,  arma  militis,  disciplina  dominantis,
severitas  etiam  boni  patris.  Habent  ista  omnia
modos suos, causas, rationes, utilitates. Haec cum
timentur,  et  coercentur  mali,  et  quietius  inter
malos vivunt boni :  non quia boni pronuntiandi
sunt qui talia metuendo non peccant, non enim
bonus  est  quispiam  timore  poenae,  sed  amore
iustitiae ;  verumtamen non inutiliter  etiam metu
legum humana  coercetur  audacia,  ut  et  tuta  sit
inter  improbos  innocentia,  et  in  ipsis  improbis
dum  formidato  supplicio  frenatur  facultas,
invocato  Deo  sanetur  voluntas.  Sed  huic
ordinationi  [219]  rerum  humanarum  contrariae
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non sunt intercessiones episcoporum ; imo vero
nec causa,  nec  locus intercedendi  ullus  esset,  si
ista non essent. Tanto enim sunt intercedentium
et  parcentium  beneficia  gratiora,  quanto
peccantium  iustiora  supplicia.  Nec  ob  aliud,
quantum  sapio,  in  Veteri  Testamento,
antiquorum  temporibus  Prophetarum  severior
Legis vindicta fervebat, nisi ut ostenderetur recte
iniquis  poenas  constitutas :  ut  quod  eis  parcere
Novi  Testamenti  indulgentia  commonemur,  aut
remedium  sit  salutis,  quo  peccatis  parcatur  et
nostris ; aut commendatio mansuetudinis, ut per
eos  qui  parcunt,  veritas  praedicata  non  tantum
timeatur, verum etiam diligatur.

XVII.  Plurimum autem interest  quo  animo
quisque  parcat.  Sicut  enim  est  aliquando
misericordia  puniens,  ita  et  crudelitas  parcens.
Nam,  ut  exempli  gratia  manifestum  aliquid
ponam, quis non crudelem verius dixerit eum qui
puero  pepercerit  volenti  obstinatissime  de
serpentibus  ludere ?  quis  autem  non
misericordem qui talia prohibens, contemptorem
verborum etiam verberibus emendaverit ? et ideo
non usque ad mortem protendenda est disciplina,
ut sit cui prodesse possit. Quamquam etiam cum
homo ab homine occiditur, multum distet utrum
fiat  nocendi  cupiditate,  vel  iniuste  aliquid
auferendi, sicut fit ab inimico, sicut a latrone ; an
ulciscendi  vel  obediendi  ordine,  sicut  a  iudice,
sicut  a  carnifice ;  an  evadendi  vel  subveniendi
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necessitate, sicut interimitur latro a viatore, hostis
a milite. Et aliquando qui causa mortis fuit, potius
in  culpa  est,  quam  ille  qui  occidit ;  velut  si
quisquam decipiat  fideiussorem suum, atque ille
pro  isto  supplicium  legitimum luat.  Nec  tamen
omnis qui causa alienae mortis est, reus est. Quid
si enim quisquam stuprum petat, seseque, si non
impetraverit, [220] interimat ? quid si filius timens
patris pia verbera, praecipitio pereat ? quid si alius
homine  liberato,  vel  ne  alius  liberetur,  sibi  ipse
mortem  inferat ?  Num  propter  istas  alienarum
mortium causas,  aut  sceleri  consentiendum  est,
aut  vindicta  peccati,  quae  non  fit  nocendi,  sed
corrigendi  studio,  etiam  paterna  tollenda,  aut
opera misericordiae cohibenda sunt ? Haec cum
accidunt,  debemus eis  humanum dolorem ;  non
propter  illa,  ne  accidant,  recte  factorum
reprimimus voluntatem.

XVIII.  Sic  etiam  cum  intercedimus  pro
peccatore  damnando,  sequuntur  aliquando quae
nolumus ;  sive  in  ipso  qui  nostra  intercessione
liberatur,  ut  vel  immanius  impunita  grassetur
audacia,  subdita  cupiditati,  ingrata lenitati,  atque
unus morti ereptus plurimos necet ; vel ipso per
beneficium  nostrum  in  melius  commutato,
moribusque correcto,  alius male vivendo pereat,
sibique  huius  impunitate  proposita,  talia  vel
graviora  committat.  Non,  ut  opinor,  haec  mala
imputanda sunt nobis,  cum intercedimus vobis :
sed  potius  illa  bona  quae,  cum  id  facimus,
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intuemur  et  volumus ;  id  est  commendatio
mansuetudinis  ad  conciliandam  dilectionem
verbo  veritatis,  et  ut  qui  liberantur  a  temporali
morte, sic vivant, ne in aeternam, unde numquam
liberentur, incurrant.

XIX. Prodest ergo et severitas  vestra,  cuius
ministerio  quies  adiuvatur  et  nostra ;  prodest  et
intercessio  nostra,  cuius  ministerio  severitas
temperatur et vestra. Non vobis displiceat quod
rogamini a bonis ; quia nec bonis displicet quod
timemini  a  malis.  Nam  hominum  iniquitatem
etiam  apostolus  Paulus  non  tantum  de  iudicio
futuro,  verum  etiam  de  praesentibus  vestris
securibus  terruit,  asserens  et  ipsas  ad
dispensationem  divinae  providentiae  pertinere.
Omnis, inquit,  anima potestatibus [221] sublimioribus
subdita  sit :  non  est  enim  potestas,  nisi  a  Deo ;  quae
autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Quapropter qui resistit
potestati,  Dei  ordinationi  resistit ;  qui  autem resistunt,
ipsi  sibi  iudicium  acquirunt :  principes  enim  non  sunt
timori  boni  operis,  sed  mali.  Vis  autem  non  timere
potestatem ? Bonum fac, et habebis laudem ex illa : Dei
enim minister est tibi in bonum. Quod si malum feceris,
time ;  non  enim  frustra  gladium  portat :  Dei  enim
minister  est,  vindex  in  iram ei  qui  male  agit.  Ideoque
necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed et
propter  conscientiam.  Ideo  enim  et  tributa  praestatis :
ministri  enim  Dei  sunt,  in  hoc  ipsum  perseverantes.
Reddite  omnibus  debita :  cui  tributum,  tributum ;  cui
vectigal,  vectigal ;  cui  timorem,  timorem ;  cui  honorem,
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honorem.  Nemini  quidquam  debeatis,  nisi  ut  invicem
diligatis982. Haec verba Apostoli, utilitatem vestrae
severitatis  ostendunt.  Proinde  sicut  dilectionem
iussi  sunt  terrentibus  debere  qui  timent,  ita
dilectionem  iussi  sunt  timentibus  debere,  qui
terrent.  Nihil  nocendi cupiditate fiat,  sed omnia
consulendi caritate ; et nihil fieret immaniter, nihil
inhumaniter. Ita formidabitur ultio cognitoris, ut
nec  intercessoris  religio  contemnatur ;  quia  et
plectendo et ignoscendo hoc solum bene agitur,
ut  vita  hominum  corrigatur.  Quod  si  tanta  est
perversitas  et  impietas,  ut  ei  corrigendae  nec
disciplina  possit  prodesse,  nec  venia ;  a  bonis
tamen  intentione  atque  conscientia  quam  Deus
cernit,  sive  severitate,  sive  lenitate,  nonnisi
officium dilectionis impletur.

XX. Quod autem in epistola tua sequitur, ubi
dicis :  Verum  nunc,  ut  mores  nostri  sunt,  et  sceleris
poenam cupiunt sibi homines relaxari, et id propter quod
[222] scelus  admissum  est  possidere ; pessimum
hominum  genus  commemoras,  cui  poenitendi
medicina omnino non prodest. Si enim res aliena,
propter  quam  peccatum  est,  cum  reddi  possit,
non redditur, non agitur poenitentia, sed fingitur :
si  autem  veraciter  agitur,  non  remittetur
peccatum, nisi  restituatur  ablatum ;  sed,  ut  dixi,
cum restitui  potest.  Plerumque enim qui aufert,
amittit ; sive alios patiendo malos, sive ipse male
vivendo,  nec  aliud  habet  unde  restituat.  Huic
982 Rom 13, 1-8.
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certe  non  possumus  dicere,  Redde  quod
abstulisti,  nisi  cum  eum  habere  credimus  et
negare. Ubi quidem si aliquos sustinet a repetente
cruciatus,  dum existimatur  habere  quod  reddat,
nulla  est  iniquitas ;  quia  etsi  non  est  unde  luat
ablatam pecuniam,  merito  tamen dum eam per
molestias  corporales  redhibere  compellitur,
peccati  quo  male  ablata  est,  poenas  luit.  Sed
inhumanum non est etiam pro talibus intercedere,
tamquam  pro  reis  criminum ;  non  ad  hoc  ut
minime restituantur aliena, sed ne frustra homo in
hominem saeviat,  ille praesertim qui iam remisit
culpam,  sed  quaerit  paecuniam,  et  si  fraudari
metuit, non expetit vindicari.  Denique in talibus
causis,  si persuadere potuerimus eos pro quibus
intervenimus,  non  habere  quod  poscitur,
continuo  nobis  eorum  molestiae  relaxantur.
Aliquando  autem misericordes  et  in  ipso  dubio
nolunt  homini  pro incerta  pecunia  certa  inferre
supplicia.  Ad hanc misericordiam vos etiam nos
provocare  et  exhortari  decet :  melius  enim,
etiamsi  habet,  amittis,  quam  si  non  habet,  aut
excrucias,  aut  occidis.  Sed pro istis  magis  apud
eos  qui  repetunt,  quam  apud  eos  qui  iudicant,
intercedere convenit ; ne ipse videatur auferre, qui
cum  habeat  potestatem,  non  cogit  reddere :
quamvis  in  cogendo  ita  debeat  adhibere
integritatem, ut ne amittat humanitatem. [223]

XXI. Illud vero fidentissime dixerim, eum qui
pro  homine  ad  hoc  intervenit  ne  male  ablata
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restituat,  et  qui  ad  se  confugientem,  quantum
honeste  potest,  ad  restituendum non  compellit,
socium  esse  fraudis  et  criminis.  Nam
misericordius opem nostram talibus subtrahimus,
quam impendimus :  non enim opem fert qui ad
peccandum adiuvat, ac non potius subvertit atque
opprimit. Sed numquid ideo nos aut exigere, aut
ad  exigendum  tradere,  vel  possumus  vel
debemus ?  Agimus quantum episcopalis  facultas
datur,  et  humanum  quidem  nonnumquam,  sed
maxime  ac  semper  divinum  iudicium
comminantes.  Nolentes  autem  reddere,  quos
novimus  et  male  abstulisse  et  unde  reddant
habere,  arguimus,  increpamus,  et  detestamur ;
quosdam clam,  quosdam palam,  sicut  diversitas
personarum  diversam  videtur  posse  recipere
medicinam, nec in aliorum perniciem ad maiorem
insaniam concitari. Aliquando etiam, si res magis
curanda non impedit, sancti altaris communione
privamus.

XXII. Verum saepe accidit ut nos fallant, vel
negando  se  abstulisse,  vel  affirmando  se  unde
restituant  non  habere :  saepe  etiam  et  vos
fallimini,  putando vel nos non agere ut reddant,
vel ipsos habere unde reddant ; et omnes aut pene
omnes homines amamus nostras suspiciones vel
vocare  vel  existimare  cognitiones,  quando
credibilibus rerum signis movemur, cum credibilia
nonnulla sint falsa, sicut incredibilia nonnulla sint
vera. Ideo quosdam commemorans, qui  et sceleris
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poenam sibi  cupiunt  relaxari,  et  id  propter  quod scelus
admissum  est  possidere, addidisti  et  aisti :  Pro  his
quoque interveniendum putat sacerdotium vestrum. Fieri
enim  potest  ut  tu  scias  quod  ego  nescio,  et
propterea  putem  pro  aliquo  interveniendum,
quod me fallere potuit,  cum te non potuerit,  ut
ego eum non credam possidere quod tu possidere
[224] nosti.  Ita fit  ut cum de reo sententia non
una sit nostra, neutri tamen nostrum placeat quod
res non redditur aliena. De homine, ut homines,
diversa sentimus ; sed in ipsa iustitia simul sumus.
Eodem  modo  etiam  fieri  potest  ut  quod  scio
aliquem  non  habere,  hoc  eum  tu  habere  non
certissime teneas, sed credibiliter suspiceris ; et ob
hoc tibi videar intervenire pro eo qui et sceleris
poenam sibi  cupiat  relaxari,  et  id  propter  quod
scelus  admissum  est  possidere.  Ad  summam
igitur  neque  apud  te,  neque  apud  tales,  si  qui
reperiuntur qualem te esse gaudemus, neque apud
ipsos qui magno studio aliena ac nihil profutura,
multumque  etiam  periculosa  ac  perniciosa
petunt983,  neque  apud  cor  meum  cui  testis  est
Deus,  ausim  dicere,  sentire,  decernere,
interveniendum esse pro aliquo, ut quod scelere
abstulit,  sceleris  impunitate  possideat :  sed  ut
remissa iniuria, quod iniuriose abstulit reddat ; si
tamen habet  quod abstulit,  vel  aliud  unde illud
restituat.

983 SALLUST., Iugurt. 1, 5.
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XXIII. Non sane quidquid ab invito sumitur,
iniuriose  aufertur.  Nam  plerique  nec  medico
volunt  reddere  honorem  suum,  nec  operario
mercedem ;  nec  tamen  haec  qui  ab  invito
accipiunt, per iniuriam accipiunt, quae potius per
iniuriam non darentur. Sed non ideo debet iudex
vendere  iustum  iudicium,  aut  testis  verum
testimonium,  quia  vendit  advocatus  iustum
patrocinium et iurisperitus verum consilium : illi
enim  inter  utramque  partem  ad  examen
adhibentur ;  isti  ex  una  parte  consistunt.  Cum
autem iudicia et testimonia, quae nec iusta et vera
vendenda sunt, iniqua et falsa venduntur, multo
sceleratius utique pecunia sumitur, quia scelerate
etiam quamvis a volentibus datur. Ille tamen solet
tamquam  male  sibi  ablatam pecuniam repetere,
qui  iustum iudicium emit,  quoniam venale  esse
non  debuit :  qui  vero  pro  iniquo  iudicio  [225]
dedit,  vellet  quidem  repetere,  nisi  timeret  vel
puderet emisse.

XXIV.  Sunt  aliae  personae  inferioris  loci,
quae ab utraque parte  non insolenter  accipiunt,
sicut  officialis,  et  a  quo  admovetur,  et  cui
admovetur  officium :  ab  his  extorta  per
immoderatam improbitatem,  repeti  solent ;  data
per  tolerabilem  consuetudinem,  non  solent :
magisque  reprehendimus,  qui  talia  inusitate
repetiverunt, quam qui ea de more sumpserunt ;
quoniam  multae  necessariae  personae  rebus
humanis, vel invitantur huiusmodi commodis, vel
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tenentur.  Isti  si  viam  vitae  mutaverint,  aut
excellentioris  conscenderint  sanctitatis  gradum,
facilius ea quae hoc modo acquisierunt, tamquam
sua  pauperibus  largiuntur,  quam  eis  a  quibus
accepta sunt, tamquam aliena restituunt. Qui vero
contra  ius  societatis  humanae,  furtis,  rapinis,
calumniis, oppressionibus, invasionibus abstulerit,
reddenda  potius  quam  donanda  censemus :
Zachaei  publicani  evangelico  exemplo,  qui  cum
hospitio Dominum suscepisset, in vitam sanctam
repente mutatus :  Dimidium, inquit,  rerum mearum
do  pauperibus,  et  si  cui  aliquid  abstuli,  quadruplum
reddo984.

XXV.  Verumtamen  si  iustitia  sincerius
consulatur, iustius dicitur advocato, Redde quod
accepisti,  quando  contra  veritatem  stetisti,
iniquitati  adfuisti,  iudicem  fefellisti,  iustam
causam oppressisti, de falsitate vicisti (quod vides
multos honestissimos et disertissimos viros, non
solum impune,  verum etiam gloriose  videri  sibi
committere) ;  quam cuiquam in  quolibet  officio
militanti,  Redde quod accepisti,  quando iubente
iudice  cuicumque  causae  necessarium hominem
tenuisti, ne resisteret vinxisti, ne fugeret inclusisti,
postremo aut permanente lite exhibuisti, aut finita
dimisisti.  Sed  illud  cur  advocato non dicatur  in
promptu est, quia scilicet ita non vult [226] homo
repetere  quod patrono,  ut  male vinceret,  dedit ;
sicut non vult reddere quod ab adversario, cum
984 Lc 19, 8.
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male vicisset, accepit. Quis tandem advocatus, aut
ex advocato ita  vir  optimus facile  reperitur,  qui
suscepto suo dicat : Recipe quod mihi,  cum tibi
male  adessem,  dedisti ;  et  redde  adversario  tuo
quod,  me  agente,  inique  abstulisti ?  Et  tamen
quem prioris non rectae vitae rectissime poenitet,
etiam  hoc  facere  debet,  ut  si  ille  qui  inique
litigavit,  non  vult  admonitus  corrigere
iniquitatem,  eius  tamen  iniquitatis  nolit  iste
habere  mercedem :  nisi  forte  restituendum  est
alienum,  quod  per  furtum clanculo  aufertur,  et
restituendum  non  est  quod  in  ipso  foro  ubi
peccata  puniuntur,  decepto  iudice,  et
circumventis  legibus  obtinetur !  Quid  dicam  de
usuris,  quas  etiam  ipsae  leges  et  iudices  reddi
iubent ? An crudelior est qui subtrahit aliquid vel
eripit diviti, quam qui trucidat pauperem fenore ?
Haec atque huiusmodi male utique possidentur, et
vellem  restituerentur ;  sed  non  est  quo  iudice
repetantur.

XXVI. Iam ero si prudenter intueamur quod
scriptum  estxxiv :  Fidelis  hominis  totus  mundus
divitiarum  est,  infidelis  autem  nec  obolus ;985 nonne
omnes qui sibi videntur gaudere licite conquisitis,
eisque  uti  nesciunt,  aliena  possidere
convincimus ? Hoc enim certe alienum non est,
quod iure possidetur ; hoc autem iure quod iuste.
et hoc iuste quod bene. Omne igitur quod male

985 Prov 17, 6 (sec. LXX) ; cf. HIERON., Ep. 103 (ad Paulinum) ; in Ezech.
45.
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possidetur, alienum est ; male autem possidet, qui
male  utitur.  Cernis  ergo  quam  multi  debeant
reddere  aliena,  si  vel  pauci  quibus  reddantur,
reperiantur : qui tamen ubi sunt, tanto magis ista
contemnunt,  quanto  ea  iustius  possidere
potuerunt. Iustitiam quippe, et nemo male habet,
et qui non dilexerit non habet. Pecunia vero, et a
malis  male  habetur,  et  a  bonis  tanto  melius
habetur,  [227]  quanto  minus  amatur.  Sed  inter
haec  toleratur  iniquitas  male  habentium,  et
quaedam  inter  eos  iura  constituuntur,  quae
appellantur  civilia ;  non quod hinc  fiat  ut  bene
utentes  sint,  sed ut  male  utentes  minus molesti
sint :  donec  fideles  et  pii,  quorum  iure  sunt
omnia, qui vel ex illis fiunt, vel inter illos tantisper
viventes  malis  eorum  non  obstringuntur,  sed
exercentur,  perveniant  ad  illam  civitatem,  ubi
haereditas aeternitas est ; ubi non habet nisi iustus
locum,  nonnisi  sapiens  principatum,  ubi
possidebunt  quicumque ibi  erunt,  vere  sua.  Sed
tamen etiam hic non intercedimus ut secundum
mores legesque terrenas non restituantur aliena :
quamvis  placabiles  vos  velimus  malis,  non  ut
placeant  vel  permaneant  mali,  sed  quia  ex  illis
fiunt  quicumque  fiunt  boni,  et  sacrificio
misericordiae placatur Deus, quem nisi propitium
haberent  mali,  nulli  essent  boni.  Diu  est  quod
occupationibus  tuis  loquendo  videor  onerosus,
cum tibi homini acuto et docto cito solvi potuerit
quod  quaerebas.  Iamdudum  autem  finire
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deberem,  si  te  tantum  scirem  fuisse  lecturum
quod  flagitasti  ut  rescriberem.  Felix  in  Christo
vivas, fili carissime. [228]

EPISTOLA CLIV.986

DOMINO  MERITO  VENERABILI  ET  VERE
SUSPICIENDO  PATRI  AUGUSTINO  EPISCOPO,
MACEDONIUS.

Macednnius Augustino significans se præstitisse quod
ab ipso verecunde adeo petierat : tum etiam ipsius libros
magna cum voluplate et admiratione perlegissc.

I. Miro modo afficior sapientia tua,  et in illis quae
edidisti, et in his quae interveniens pro sceleratis987 mittere
non  gravaris.  Nam  et  illa  tantum  habent  acuminis,
scientiae,  sanctitatis,  ut nihil  supra sit :  et  haec  tantum
verecundiae,  ut nisi  faciam quod mandas,  culpam penes
me remanere, non in negotio esse diiudicem, domine merito
venerabilis,  et  vere  suspiciende  pater.  Non  enim  instas
(quod plerique homines istius loci faciunt) ut quodcumque
sollicitus volueris, extorqueas ; sed quod tibi a iudice tot
curis obstricto petibile visum fuerit, admones subserviente
verecundia, quae maxima difficilium inter bonos efficacia
est. Proinde statim commendatis effectum desiderii tribui :
nam sperandi viam ante patefeceram.

II. Explicui tuos libros988 ; neque enim tam languidi
aut inertes erant, ut me aliud quam se curare paterentur :
iniecerunt manum, ereptumque aliis sollicitudinum causis,

986 Alias LI, quæ autem 154 erat, nunc 47. – Scripta forte exeunte an. 414.
987 Al. sollicitis.
988 Tres priores de Civit. Dei, ex ep. seqq. n. 2.
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suis vinculis illigarunt (ita enim mihi Deus propitius sit),
ut  ego  anceps  sim  quid  in  illis  magis  mirer, [229]
sacerdotii  perfectionem,  philosophiae  dogmata,  historiae
plenam  notitiam,  an  facundiae  iucunditatem,  quae  ita
imperitos  etiam  illicere  potest,  ut  donec  explicent  non
desistant, et cum explicaverint, adhuc requirant. Convicti
namque  sunt  impudenter  pertinaces,  iam  inde  a  bonis
quae  memorant  saeculis,  pro  naturae  rerum obscuritate
contigisse peiora, falsosque omnes illitis quadam dulcedine
felicitatibus  suis,  per quas non ad beatitudinem, sed ad
praerupta  sunt  ducti :  haec  vero  nostra  praecepta,  et
simplicis  verique  Dei mysteria,  praeter vitam perpetuam
quam  purissimis  virtutibus  pollicentur,  etiam  haec
saecularia et necessario qui nati sumus eventura mitigare.
Et usus es validissimo exemplo recentis calamitatis, quo
licet  firmissime  causam  muniveris,  tamen  si  utrumvis
licuisset, id tibi nolueram suffragari. Sed quando orta inde
fuerat convincendorum stultitiae querela, necesse fuit inde
argumenta veritatis accersere.

III. Haec  interim  occupatus  aliis  curis,  quae  etsi
vanae  sunt,  cum rerum exitum cogitamus,  tamen quasi
necessariae  pro  nascendi  conditione,  rescripsi  Si  otium
fuerit et superstes vita, etiam de Italia rescribam, ut tantae
doctrinae  opus  debitis,  etsi  non  satisfacientibus,
remuneretur  officiis.  Incolumem  laetamque  Sanctitatem
tuam Deus  omnipotens  aevo largissimo  tueatur,  domine
merito desiderabilis, et vere suspiciende pater. [230]

EPISTOLA CLV.989

989 Alias LII, quæ autem 155 erat, nunc 258. – Scripta post superiorem.
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AUGUSTINUS EPISCOPUS, FAMULUS CHRISTI
FAMILIAEQUE  EIUS,  DILECTO  FILIO
MACEDONIO, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus  Macedonio  docens  vitam  beatam  et
virtutem veram non esse nisi a Deo.

I. Quamvis sapientiam quam mihi tribuis, in
me  non  agnoscam,  tantae  tamen  erga  me
benevolentiae  tuae  tamque  sincerae  gratias  ago
debeoque  plurimas ;  et  meorum  studiorum
labores tali ac tanto viro placuisse delector : multo
vero  amplius,  quod  animum  tuum  caritate
aeternitatis  et  veritatis,  atque  ipsius  caritatis
affectum divinae illi coelestique reipublicae, cuius
regnator  est  Christus,  et  in  qua  sola  semper
beateque  vivendum  est,  si  recte  hic  pieque
vivatur,  agnosco  inhiantem,  video
propinquantem,  eiusque  potiundae  amplector
ardentem. Inde quippe manat etiam vera amicitia,
non  pensanda  temporalibus  commodis,  sed
gratuito  amore  putanda.  Nemo  enim  potest
veraciter  amicus  esse  hominis,  nisi  fuerit  ipsius
primitus veritatis :  quod si  gratis  non fiat,  nullo
fieri pacto potest.

II.  De  qua  re  etiam  philosophi  multa
dixerunt ; sed apud eos vera pietas, id est verax
veri  Dei  cultus,  unde  omnia  recte  vivendi  duci
oportet  officia,  non  invenitur :  non  ob  aliud,
quantum intellego, nisi quia beatam vitam ipsi sibi
quodammodo  fabricare  voluerunt,  potiusque
patrandam quam impetrandam putaverunt ; cum
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eius [231] dator non sit  nisi  Deus. Neque enim
facit  beatum hominem, nisi  qui  fecit  hominem.
Nam  qui  tanta  creaturae  suae  bona  bonis
malisque  largitur,  ut  sint,  ut  homines  sint,  ut
vigentes  sensibus,  valentes  viribus,  affluentes
opibus  sint ;  seipsum bonis  dabit  ut  beati  sint,
quia eius etiam hoc munus est ut boni  sint.  Illi
vero qui in hac aerumnosa vita, in his moribundis
membris,  sub  hac  sarcina  corruptibilis  carnis,
auctores suae beatae vitae et quasi conditores esse
voluerunt,  velut  propriis  eam  virtutibus
appetentes,  iamque retinentes,  non ab illo  fonte
virtutum  petentes  atque  sperantes,  Deum
superbiae  suae  resistentem  sentire  minime
potuerunt. Unde in errorem absurdissimum lapsi
sunt ; ut cum asseverant etiam in Phalaridis tauro
beatum  esse  sapientem,  cogantur  fateri  vitam
beatam  aliquando  esse  fugiendam.  Exaggeratis
enim  malis  corporis  cedunt,  atque  in  eorum
molestiis  gravissimis  abscedendum  ex  hac  vita
esse decernunt. Ubi nolo dicere quantum sit nefas
seipsum  hominem  occidere  insontem,  cum
omnino non debeat vel nocentem ; unde in primo
libro  trium  illorum,  quos  benignissime  et
studiosissime perlegisti, multa iam diximus990. Sed
certe  consideretur,  nec  superbe  sed  sobrie
iudicetur quomodo vita beata sit, qua non sapiens
retenta  fruitur,  sed  illatis  sibi  manibus  carere
compellitur.
990 AUG., De civ. Dei, 1, 17 ss.
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III. Est apud Ciceronem, in extrema, ut scis,
parte  quinti  Tusculanarum libri  locus991,  propter
quod  dico  animadvertendus.  Cum  enim  de
caecitate  corporis  ageret,  atque  affirmaret  etiam
caecum beatum esse posse sapientem, multa dixit
quae per aures percipiendo gauderet. Itemque si
surdus  esset,  ea  quibus  oblectaretur  ad  oculos
transtulit.  Si  autem utroque  sensu  orbaretur,  et
caecus surdusque fieret, non est ausus hinc ferre
sententiam,  [232]  eumque  beatum  dicere.  Sed
addidit  etiam  dolores  gravissimos  corporis,  qui
eum si non interemerint, ipse se interimat, et ad
portum  non  sentiendi  hac  liberatus  virtute
perveniat992.  Cedit  igitur  sapiens  immanissimis
cladibus  atque  succumbit,  in  tantum  ut  eis
cogatur et in seipsum homicidium perpetrare. Cui
iam parcat ut illis careat malis, qui sibi ipse non
parcit ?  Certe  semper  beatus  est,  certe  beatam
vitam in sua potestate constitutam, nulla vi potest
ullius  calamitatis  amittere.  Ecce  in  caecitate  et
surditate et atrocissimis cruciatibus corporis,  aut
amisit  beatam  vitam ;  aut  si  et  in  istis
afflictionibus adhuc beata est, fit per huiuscemodi
doctissimorum  hominum  disputationes,  ut  sit
aliquando  beata  vita  quam  sapiens  ferre  non
possit ; vel, quod est absurdus, quam sapiens ferre
non  debeat,  eamque  fugiat,  abrumpat,  abiciat,

991 CICER., Tuscul. disput. 38ss.
992 CICER.,  Tuscul.  disput.  40,  117 :  Portus  enim  praesto  est  aeternum  nihil
sentiendi receptaculum.
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seseque  ab ea  ferro  etiam,  seu  veneno,  vel  alia
voluntaria  morte  subducat ;  ut  in  portu  non
sentiendi vel nullus omnino sit, quod Epicurei, et
si  qui  alii  simili  stultitia,  putaverunt ;  vel  ideo
beatus, quoniam fuerit ab illa beata vita, tamquam
ab  aliqua  peste  liberatus.  O  nimium  superba
iactantia ! Si beata vita est in cruciatibus corporis,
cur non in ea manet sapiens ut fruatur ? si autem
misera est, quid, obsecro te, nisi typhus impedit
ne fateatur, ne oret Deum, ne iusto et misericordi
supplicet,  qui potens est et vitae huius mala vel
avertere  vel  mitigare,  vel  ad  ea  toleranda
fortitudine armare, vel ab eis omni modo liberare,
et post haec vere beatam vitam dare, quo nullum
malum  admittatur,  et  ubi  summum  bonum
numquam amittatur ?

IV.  Hoc  piorum  praemium  est,  cuius
adipiscendi  spe  vitam  istam  temporalem  atque
mortalem,  non  tam  delectabiliter  quam
tolerabiliter  ducimus,  et  mala  eius  tunc  bono
consilio  et  divino munere  fortiter  ferimus,  cum
[233]  bonorum  aeternorum  fideli  Dei
promissione  et  fideli  nostra  exspectatione
gaudemus.  Ad  hoc  nos  exhortatus  apostolus
Paulus ait :  Spe gaudentes,  in tribulatione  patientes993 :
ostendit  enim  quare  in  tribulatione  patientes,
praemittendo,  spe  gaudentes. Ad  hanc  spem
exhortor  per  Iesum  Christum  Dominum
nostrum. Hoc enim Deus ipse  magister,  latente
993 Rom 12, 12.

439



maiestate  divinitatis,  et  carnis  infirmitate
apparente,  non  solum sermonis  oraculo  docuit,
verum  etiam  suae  passionis  et  resurrectionis
exemplo roboravit. In altera enim qualia tolerare,
in  altera  qualia  debeamus  sperare  monstravit.
Cuius  et  illi  gratiam  mererentur,  nisi  elati
inflatique  superbia,  inaniter  conarentur  istam
vitam beatam ipsi  sibi  facere,  quod solus  Deus
veraciter  cultoribus  suis,  post  hanc  vitam  se
largiturum  esse  promisit.  Sanior  quippe  est
eiusdem Ciceronis illa sententia, ubi ait : Nam haec
vita quidem mors est, quam lamentari possem, si liberet994.
Quomodo  ergo  si  recte  lamentatur,  beata
comprobatur ;  ac  non  potius  quoniam  recte
lamentatur,  misera  esse  convincitur ?  Quare
assuesce, obsecro te, vir bone, beatus esse interim
spe,  ut  sis  etiam  re,  cum  pietati
perseverantissimae  retribuetur  merces  felicitatis
aeternae.

V. Si prolixa epistola onerosus sum, tute hoc
intristi995 tibi,  qui  me sapientem appellasti.  Hinc
enim  ausus  sum  haec  ad  te  loqui,  ut  tibi
sapientiam,  non qualis  mihi sit,  ostentarem,  sed
qualis esse debeat ostenderem. Haec est autem in
praesenti saeculo verus veri Dei cultus, ut sit eius
in futuro saeculo certus atque integer fructus. Hic
constantissima pietas, ibi sempiterna felicitas. Ex
ista sapientia, quae una vera est, si quid habeo, a

994 CICER., Tuscul. disput. 1, 31, 75.
995 TERENT., Phorm. 318.
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Deo sumpsi, non a me praesumpsi ; atque ab illo
in me perfici fideliter spero, a quo inchoatum esse
humiliter  gaudeo ;  nec  [234]  in  eo  quod adhuc
non  donavit  incredulus,  nec  in  eo  quod  iam
donavit ingratus. Non enim meo vel ingenio vel
merito,  sed  eius  dono  sum,  si  quid  laudabiliter
sum. Nam quaedam acutissima et excellentissima
ingenia  tanto  in  maiores  errores  ierunt,  quanto
praefidentius  tamquam suis  viribus  cucurrerunt,
nec  suppliciter  ac  veraciter  Deum,  ut  sibi  viam
ostenderet,  petiverunt.  Merita  vero  quorumlibet
hominum quae sunt ; quandoquidem ille, qui non
cum  mercede  debita,  sed  cum  gratuita  gratia
venit,  omnes  peccatores  solus  a  peccatis  liber
atque liberator invenit ?

VI.  Si  ergo  nos  virtus  vera  delectat,  ei
dicamus,  quod  in  eius  sacris  Litteris  legimus :
Diligam te, Domine, virtus mea996 : et si vere beati esse
volumus (quod nolle non possumus), id quod in
eisdem Litteris didicimus, fido corde teneamus :
Beatus  vir  cuius  est  nomen  Domini  spes  eius,  et  non
respexit in vanitates et insanias mendaces997. Quanta est
autem  vanitas,  quanta  insania,  quantumque
mendacium,  hominem  mortalem,  aerumnosam
vitam mutabili  et  spiritu et carne ducentem, tot
peccatis oneratum, tot tentationibus subditum, tot
corruptionibus  obnoxium,  poenisque  iustissimis
destinatum, in seipso fidere ut beatus sit, quando

996 Ps 17, 2.
997 Ps 39, 5.
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ne  illud  quidem,  quod  habet  in  naturae  suae
dignitate  praecipuum,  id  est  mentem  atque
rationem, potest vindicare ab erroribus, nisi Deus
adsit lux mentium ! abiciamus itaque, obsecro te,
falsorum  philosophorum  vanitates  et  insanias
mendaces :  quia  nec  virtus  nobis  erit,  nisi  adsit
ipse quo iuvemur ;  nec beatitudo, nisi adsit  ipse
quo fruamur, et totum mutabile atque corruptibile
nostrum,  quod  per  seipsum  imbecillum  et
quaedam  materies  miseriarum  est,  dono
immortalitatis  atque  incorruptionis  absorbeat.
[235]

VII.  Quoniam  vero  te  reipublicae  scimus
amatorem,  non  aliunde  esse  beatum  hominem,
aliunde  civitatem,  vide  quam  sit  in  illis  sacris
Litteris clarum. Nam quidam in eis sancto Spiritu
plenus  haec  loquitur  orans :  Exime  me  de  manu
filiorum alienorum, quorum os locutum est vanitatem, et
dextera  eorum  dextera  iniquitatis.  Quorum  filii  velut
novellae  constabilitae  in  iuventute  sua.  Filiae  eorum
compositae,  et  ornatae  sicut  similitudo  templi.  Cellaria
eorum  plena,  eructantia  ex  hoc  in  hoc.  Oves  eorum
fecundae,  multiplicantes  in  exitibus  suis ;  boves  eorum
crassae. Non est ruina maceriae, neque transitus,  neque
clamor in plateis  eorum. Beatum dixerunt  populum cui
haec sunt : beatus populus cuius Dominus Deus ipsius998.

VIII.  Vides exaggeratione terrenae felicitatis
beatum populum non dici,  nisi a filiis  alienis,  id
est  non  pertinentibus  ad  regenerationem  qua
998 Ps 143, 11-15.
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efficimur filii Dei : a quorum manu iste se eximi
precatur,  ne  ab eis  in  hanc opinionem atque in
peccata  impia  pertrahatur  Loquendo  quippe
vanitatem,  beatum  dixerunt  populum  cui  haec  sunt
quae  supra  commemoravit,  quibus  ea  felicitas
constat  quam  solam  dilectores  huius  mundi
inquirunt. Et ideo  dextera eorum, dextera iniquitatis,
quia  haec  praeposuerunt  quae  fuerant
postponenda,  sicut  sinistrae  praeponitur999

dextera. Si  enim habentur, non in eis beata vita
ponenda est : subdita esse debent non praedita ;
sequentia,  non  ducentia.  Huic  autem  qui  sic
orabat, et a filiis alienis qui beatum dixerunt populum
cui haec sunt, eximi discernique cupiebat, tamquam
diceremus,  Ipse  quid  sentis ?  quem  beatum
populum dicis ?  non ait :  Beatus populus,  cuius
est virtus animi eius. Quod si dixisset, discrevisset
quidem etiam istum populum ab  [236]  illo  qui
beatam vitam in ista visibili et corporali felicitate
constituit ;  sed  nondum  transcendisset  omnes
vanitates  et  insanias  mendaces :  Maledictus enim
omnis, sicut alibi eaedem Litterae docent, qui spem
suam  ponit  in  homine1000 ;  ergo  nec  in  seipso
quisquam debet, quia et ipse homo est. Proinde ut
transiret  omnium  vanitatum  et  insaniarum
mendacium  limites,  atque  ibi  beatam  vitam
poneret, ubi vere est :  Beatus, inquit,  populus, cuius
Dominus Deus ipsius.

999 Id est, prælata.
1000 Ier 17, 5.
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IX.  Cernis  igitur  unde  petendum  sit  quod
omnes  docti  indoctique  desiderant,  et  multi
errando  ac  superbiendo,  unde  petatur  et  ubi
accipiatur  ignorant.  Utrique  autem  in  quodam
divino  psalmo  simul  reprehenduntur,  et  qui
confidunt  in  virtute  sua,  et  qui  in  abundantia
divitiarum  suarum  gloriantur1001 ;  id  est,  et
philosophi huius saeculi, et abhorrentes vel a tali
philosophia,  beatumque  dicentes  populum  cui
suppetit terrena opulentia. Ac per hoc a Domino
Deo  nostro  a  quo  facti  sumus,  et  virtutem
petamus  qua  huius  vitae  mala  superemus,  et
beatam  vitam  qua  post  istam  vitam  in  eius
aeternitate  perfruamur,  ut  et  in  virtute  et  in
praemio  virtutis,  sicut  Apostolus  dicit,  qui
gloriatur, in Domino glorietur1002. Hoc nobis velimus,
hoc civitati cuius cives sumus : non enim aliunde
beata  civitas,  aliunde  homo ;  cum  aliud  civitas
non sit, quam concors hominum multitudo.

X.  Itaque  si  omnis  prudentia  tua,  qua
consulere  conaris  rebus  humanis ;  si  omnis
fortitudo,  qua  nullius  iniquitate  adversante
terreris ; si omnis temperantia,  qua in tanta labe
nequissimae  consuetudinis  hominum  te  a
corruptionibus  abstines ;  si  omnis  iustitia,  qua
recte iudicando sua cuique distribuis, id laborat, id
nititur, ut [237] hi quibus vis ut bene sit, salvi sint
corpore,  et ab omni cuiusquam improbitate tuti

1001 Ps 48, 7.
1002 2 Cor 10, 17.
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atque  pacati,  habeant  filios  sicut  novellas
constabilitas,  filias  ornatas  sicut  similitudinem
templi,  cellaria  plena  eructantia  ex  hoc  in  hoc,
fecundas oves, crassas boves, nec maceriae ruina
deformet  praedium,  nec  litigantium  clamor
personet  in  plateis  eorum ;  ita  non  erunt  verae
virtutes  tuae,  sicut  nec  istorum  beatitudo.  Hic
enim  ad  verum  dicendum  illa  mea  verecundia,
quam in tua  epistola  benigno  sermone  laudasti,
me impedire non debet1003.  Si  quaelibet,  inquam,
administratio  tua,  illis  quas  commemoravi
instructa  virtutibus,  hoc  intentionis  fine
determinatur,  ut  homines  secundum  carnem
nullas  iniquas  molestias  patiantur ;  nec  ad  te
existimas  pertinere,  quo  istam  quietem,  quam
praestare  niteris,  referant,  id  est  (ut  verbis  non
ambiam) quomodo Deum verum, ubi est quietae
vitae omnis fructus, colant,  nihil  tibi  prodest ad
vitam vere beatam tantus labor.

XI.  Inverecundius  hoc  dicere  videor,  et
oblitus  quodammodo  consuetudinem
intercessionum  mearum.  Sed  si  nihil  est
verecundia, nisi quidam displicendi metus, ego in
hac causa metuendo non vereor. Metuo enim ne
primum Deo, deinde ipsi amicitiae quam mecum
inire dignatus es, iure displiceam, si minus liber in
admonendo  fuero,  quod  me  admonere
saluberrime existimo. Sim certe verecundior, cum
tibi  pro  aliis  intercedo :  cum  vero  pro  teipso,
1003 Ep. 154, 10.
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tanto liberior quanto amicior ; quia tanto amicior
quanto  fidelior :  quamquam  haec  ipsa  non
dicerem,  nisi  verecundius  agerem.  Quae  si
"maxima  est,  ut  ipse  scripsisti,  difficilium  inter
bonos efficacia" ; adiuvet me pro te apud te, ut in
illo  te  fruar,  qui  mihi  hanc  ad  te  ianuam
fiduciamque  praestitit :  praesertim  [238]  quia  id
quod suggero, iam facile arbitror esse animo tuo
tot divinis muneribus adminiculato et instructo.

XII.  Si  enim  virtutes  quas  accepisti,  a  quo
acceperis  sentiens,  eique  gratias  agens,  eas  ad
ipsius  cultum  etiam  in  tuis  istis  saecularibus
honoribus  conferas,  tuaeque  potestati  subditos
homines  ad  eum  colendum  exemplo  tuae
religiosae  vitae,  et  ipso  studio  consulendi,  seu
fovendo seu terrendo erigas et adducas, nihilque
aliud in eo quod per te securius vivunt, velis, nisi
ut  hinc  illum  promereantur,  apud  quem  beate
vivent ;  et  verae  illae  virtutes  erunt,  et  illius
opitulatione,  cuius  largitate  donatae  sunt,  ita
crescent  et  perficientur,  ut  te  ad  vitam  vere
beatam,  quae  non  nisi  aeterna  est,  sine  ulla
dubitatione  perducant :  ubi  iam  nec  prudenter
discernantur a bonis mala, quae non erunt ; nec
fortiter  tolerentur adversa,  quia  non ibi  erit  nisi
quod amemus,  non etiam quod toleremus ;  nec
temperanter  libido  frenetur,  ubi  nulla  eius
incitamenta sentiemus ; nec iuste subveniatur ope
indigentibus,  ubi  inopem  atque  indigum  non
habebimus.  Una  ibi  virtus  erit,  et  idipsum  erit
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virtus praemiumque virtutis, quod dicit in sanctis
eloquiis homo qui hoc amat : Mihi autem adhaerere
Deo bonum est1004. Haec ibi erit plena et sempiterna
sapientia,  eademque  veraciter  vita  iam  beata :
perventio  quippe  est  ad  aeternum ac  summum
bonum, cui adhaerere in aeternum est finis nostri
boni.  Dicatur  haec  et  prudentia,  quia
prospectissime  adhaerebit  bono  quod  non
amittatur ; et fortitudo, quia firmissime adhaerebit
bono  unde  non  avellatur ;  et  temperantia,  quia
castissime adhaerebit bono ubi non corrumpatur ;
et  iustitia,  quia  rectissime  adhaerebit  bono  cui
merito subiciatur.

XIII.  Quamquam et  in  hac  vita  virtus  non
est,  nisi  [239]  diligere  quod  diligendum  est :  id
eligere, prudentia est : nullis inde averti molestiis,
fortitudo  est ;  nullis  illecebris,  temperantia  est :
nulla  superbia,  iustitia est. Quid autem eligamus
quod praecipue diligamus,  nisi  quo nihil  melius
invenimus ? Hoc Deus est, cui si diligendo aliquid
vel praeponimus, vel aequamus, nos ipsos diligere
nescimus.  Tanto enim nobis  melius  est,  quanto
magis  in illum imus, quo nihil  melius est.  Imus
autem non ambulando, sed amando. Quem tanto
habebimus  praesentiorem,  quanto  eumdem
amorem  quo  in  eum  tendimus,  potuerimus
habere puriorem : nec enim locis corporalibus vel
extenditur, vel includitur. Ad eum ergo qui ubique
praesens est et ubique totus, non pedibus ire licet,
1004 Ps 72, 28.
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sed moribus. Mores autem nostri, non ex eo quod
quisque novit,  sed ex eo quod diligit,  diiudicari
solent :  nec faciunt bonos vel malos mores, nisi
boni  vel  mali  amores.  Pravitate  ergo  nostra,  a
rectitudine  Dei  longe  sumus :  unde  rectum
amando  corrigimur,  ut  recto  recti  adhaerere
possimus.

XIV. Ad illum ergo quanta opera possumus,
etiam illi  ut  perveniant  agamus,  quos  tamquam
nosmetipsos  diligimus,  si  nosmetipsos  diligere,
illum diligendo iam novimus. Christus namque, id
est Veritas,  dicit  in his duobus praeceptis totam
legem Prophetasque pendere, ut diligamus Deum
ex toto corde,  ex tota anima, ex tota mente,  et
diligamus  proximos  tamquam  nosmetipsos1005.
Proximus  sane  hoc  loco,  non  sanguinis
propinquitate,  sed  rationis  societate  pensandus
est,  in  qua  socii  sunt  omnes  homines.  Nam si
pecuniae  ratio  socios  facit,  quanto  magis  ratio
naturae,  non  negotiandi,  sed  nascendi  lege
communis ! Hinc et ille comicus (sicut luculentis
ingeniis  non  defit  resplendentia  veritatis),  cum
[240] ab uno sene alteri seni dictum componeret :

Tantumne ab re tua est otii tibi,
Aliena ut cures ea, quae nihil ad te attinent ?

responsum ab altero reddidit : 

Homo sum, humani nil a me alienum puto1006.

1005 Mt 22, 37 ss.
1006 TERENT., Heautontim. 1, 1, 75-77.
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Cui  sententiae  ferunt  etiam  theatra  tota,  plena
stultis  indoctisque,  applausisse.  Ita  quippe
omnium  affectum  naturaliter  attigit  societas
humanorum  animorum,  ut  nullus  ibi  hominum
nisi cuiuslibet hominis proximum se esse sentiret.

XV. Cum ergo illa dilectione quam divina lex
imperat, debeat homo diligere Deum, et seipsum,
et proximum ; non tamen ex hoc tria praecepta
data sunt, nec dictum est, In his tribus, sed : In his
duobus praeceptis tota Lex pendet et Prophetae, id est in
dilectione Dei ex toto corde, ex tota anima, et ex
tota  mente,  et  proximi  tamquam  sui  ipsius :
videlicet  ut  intellegeretur  nullam  esse  aliam
dilectionem qua quisque diligit seipsum, nisi quod
diligit Deum. Qui enim aliter se diligit, potius se
odisse  dicendus  est :  fit  quippe  iniquus,
privaturque  luce  iustitiae,  cum  a  potiore  ac
praestantiore  bono  aversus,  atque  inde  vel  ad
seipsum conversus,  ad inferiora  et  egena utique
convertitur ;  fitque  in  ipso  quod  veracissime
scriptum  est :  Qui  autem  amat  iniquitatem,  odit
animam  suam1007.  Quia  igitur  nemo,  nisi  Deum
diligendo, diligit seipsum ; non opus erat ut dato
de Dei dilectione praecepto, etiam seipsum homo
diligere iuberetur, cum in eo diligat seipsum, quod
diligit  Deum.  Debet  ergo  et  proximum diligere
tamquam seipsum, ut quem potuerit hominem vel
beneficentiae  consolatione,  vel  informatione
doctrinae,  vel  disciplinae  coercitione  adducat ad
1007 Ps 10, 6.
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colendum Deum ; sciens in his duobus praeceptis
totam Legem Prophetasque pendere.

XVI.  Hoc  qui  sobria  discretione  eligit,
prudens  est :  [241]  qui  nulla  hinc  afflictione
avertitur,  fortis  est ;  qui  nulla  alia  delectatione,
temperans est ; qui nulla elatione, iustus est. His
virtutibus  divinitus  impertitis,  per  gratiam
mediatoris Dei cum Patre, et nobiscum hominis
Iesu  Christi1008,  per  quem  post  inimicitias
iniquitatis reconciliamur Deo in Spiritu caritatis :
his,  inquam,  virtutibus  divinitus  impertitis,  et
bona vita nunc agitur, et postea praemium eius,
quae  nisi  aeterna  esse  non  potest,  beata  vita
persolvitur.  Hic  enim  sunt  eaedem  virtutes  in
actu, ibi in effectu ; hic in opere, ibi in mercede ;
hic in officio,  ibi  in fine. Itaque omnes boni  et
sancti, etiam in tormentis quibuslibet divino fulti
adiutorio, spe illius finis beati vocantur, quo fine
beati  erunt :  nam  si  in  eisdem  tormentis  et
atrocissimis  doloribus  semper  essent,  cum
quibuslibet virtutibus eos esse miseros nulla sana
ratio dubitaret.

XVII.  Pietas  igitur,  id  est  verus  veri  Dei
cultus  ad  omnia  prodest1009 ;  et  quae  molestias
huius  vitae  avertat  aut  leniat,  et  quae  ad  illam
vitam salutemque perducat,  ubi  nec  aliquid  iam
mali  patiamur,  et  bona  summo  sempiternoque
perfruamur. Ad hanc te perfectius assequendam

1008 1 Tim 2, 5.
1009 1 Tim 4, 8.

450



et  perseverantissime  retinendam  exhortor  ut
meipsum : cuius nisi iam particeps esses, tuosque
istos  honores  temporales  ei  servire  oportere
iudicares,  non  Donatistis  haereticis,  ad  eos  in
unitatem  Christi  pacemque  redigendos,  per
edictum  diceres :  "Pro  vobis  hoc  agitur ;  pro
vobis  sacerdotes  incorruptae  fidei,  pro  vobis
Imperator Augustus, pro vobis nos quoque eius
iudices laboramus" ; et alia multa quae in eodem
edicto ita posuisti, ut te appareat in terreni iudicis
cingulo,  non  parva  ex  parte  coelestem
rempublicam cogitare. Quare si de veris virtutibus
et  vere  beata  vita  volui  diutius  loqui  tecum,
quaeso ne onerosus deputer tuis occupationibus :
imo vero me non esse [242] confido, quando tu
adeo magnum animum et mirabiliter laudandum
geris, ut nec illas curas deseras, et his libentius ac
familiarius occuperis.

EPISTOLA CLVI.1010

DOMINO  SANCTO,  IURE  AC  MERITO
VENERABILI,  ET  PER  OMNIA  COLENDO
AUGUSTINO EPISCOPO, HILARIUS.xxv

Hilarius  Augustino,  proponens  illi  quæstiones
aliquot, de quibus cupit edoceri.

Sanctitatis  tuae  gratia,  quae  omnibus  nota  est,
parvitati  meae  persuasit  ut  nostris de  Syracusano
Hipponem  remeantibus.  has  ad  laudandam  mihi

1010 Alias LXXXvIII, quæ autem 156 erat, nunc 131. – Scripta videtur an.
414.
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Venerabilitatem tuam litteras erogarem, poscens summam
Trinitatem ut incolumis et vegetus Dei nostri favore hoc
meum scriptum ad recensendum suscipias, domine sancte,
iure ac merito venerabilis, et per omnia colende. Proinde
rogo ut mei memor in sanctis orationibus tuis esse digneris,
atque imperitiam nostram informare de eo quod quidam
christiani apud Syracusas exponunt, dicentes : Posse esse
hominem sine peccato ; et mandata Dei facile custodire, si
velit.  Infantem  non  baptizatum  morte  praeventum  non
posse  perire  merito,  quoniam  sine  peccato  nascitur.
Divitem manentem in divitiis suis, regnum Dei non posse
ingredi,  nisi  omnia  sua  vendiderit ;  nec  prodesse  eidem
posse, si forte ex ipsis divitiis fecerit mandata. Non debere
iurare omnino. Et de Ecclesia, quae sit de qua scriptum
est  non  habere  rugam neque  maculam1011,  utrum [243]
haec  sit  in  qua  nunc  congregamur,  an  illa  quam
speramus :  quidam  autem  putant Ecclesiam  hanc  esse
quae nunc frequentatur populis, et sine peccato esse posse.
De his omnibus rogo, quantis valeo precibus, Sanctitatem
tuam,  ut  iubeas  nos  apertius  instrui,  quo  noverimus
quatenus  sentire  debeamus.  Dei  nostri  misericordia
Sanctitatem tuam incolumem conservet,  annis  innumeris
opto,  domine  sancte,  iure  ac  merito  venerabilis,  et  per
omnia colende.

EPISTOLA CLVII.1012 XXVI

1011 Eph 5, 27.
1012 Alias  LXXXIX,  quæ  autem  156  erat,  nunc  190.  –  Scripta  post
superiorem.
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AUGUSTINUS EPISCOPUS SERVUS CHRISTI ET
EIUS ECCLESIAE, DILECTISSIMO FILIO HILARIO,
IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus Hilario, respondens ad illius quæstiones.
I.  Ex  litteris  tuis  didici  non  solum

incolumitatem  tuam,  sed  etiam  religiosum
studium tuum circa verbum Dei, et piam curam
pro salute tua, quae est in Christo Iesu Domino
nostro :  unde  gratias  Deo  agens  non  distuli
rescripta persolvere.

II. Si ergo quaeris utrum in hac vita quisquam
ita iustitiae perfectione proficiat, ut hic sine ullo
vivat  omnino  peccato ;  attende  quid  dixerit
Ioannes  apostolus,  quem  Dominus  inter
discipulos  suos praecipue diligebat :  Si dixerimus,
inquit, quia peccatum non habemus, nos ipsos decipimus,
et  veritas  in  nobis  non  est1013.  Si  ergo illi  de quibus
mihi scripsisti, se dicunt esse sine peccato ; [244]
vides quia se ipsos decipiunt, et veritas in eis non
est. Si autem se esse peccatores fatentur, ut Dei
misericordiam possint mereri,  compescant se ab
aliis  etiam  decipiendis,  quibus  hanc  superbiam
persuadere  conantur.  Omnibus  enim  necessaria
est  oratio  dominica,  quam  etiam  ipsis  arietibus
gregis,  id  est  Apostolis  suis  Dominus  dedit,  ut
unusquisque Deo dicat : Dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris1014. Cui enim
haec in oratione verba necessaria non fuerint, ipse

1013 1 Io 1, 8.
1014 Mt 6, 12.
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hic sine peccato vivere pronuntiandus est. Quales
si aliquos futuros Dominus praevideret, meliores
utique  quam  exstiterunt  eius  Apostoli,  aliam
orationem illos doceret, qua non peterent dimitti
sibi  peccata,  quibus  in  Baptismo fuerant  omnia
iam dimissa. Nam si Daniel sanctus, non coram
hominibus  quasi  humilitate  fallaci,  sed  coram
Deo, id est in oratione qua Deum precabatur, non
solum  peccata  populi  sui,  sed  etiam  sua
confitebatur,  sicut  eius  ore  veridico  expressum
est1015 ; nihil aliud mihi videtur dicendum istis, nisi
quod per prophetam Ezechielem cuidam superbo
Dominus mandat :  Numquid  tu sapientior  es  quam
Daniel ?1016 

III. Sed plane qui misericordia Dei adiutus et
gratia  se  ab  eis  peccatis  abstinuerit  quae  etiam
crimina vocantur,  atque illa  peccata sine  quibus
non hic vivitur, mundare operibus misericordiae
et piis orationibus non neglexerit, merebitur hinc
exire  sine  peccato,  quamvis  cum  hic  viveret
habuerit  nonnulla  peccata ;  quia  sicut  ista  non
defuerunt, ita etiam remedia quibus purgarentur,
affuerunt.  Quisquis  autem,  hac  velut  occasione
comperta, cum audierit neminem hic arbitrio suo
sine  peccato  vivere,  dederit  se  libidinibus,  et
criminibus  nefariis  obligaverit,  atque  in  his
criminosis  consceleratisque [245]  moribus usque
in  diem  suum  ultimum  perduraverit,  quaslibet

1015 Dan 9, 20.
1016 Ez 28, 3.
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inter  haec eleemosynas faciat,  et infeliciter  ducit
vitam, et infelicius finit.

IV.  Respondet ad quæstionem de librero arbitrio. –
Sed isti utcumque tolerandi sunt, quando dicunt
vel  esse  vel  fuisse  hic  aliquem,  praeter  unum
Sanctum sanctorum, qui nullum haberet omnino
peccatum.  Illud  vero  quod  dicunt,  sufficere
homini liberum arbitrium ad dominica praecepta
implenda,  etiamsi  Dei  gratia  et  Spiritus  sancti
dono  ad  opera  bona  non  adiuvetur,  omnino
anathematizandum  est,  et  omnibus
exsecrationibus  detestandum.  Qui  enim  hoc
asserunt,  a  gratia  Dei  penitus  alieni  sunt ;  quia
ignorantes  Dei  iustitiam, sicut  de  Iudaeis  dicit
Apostolus,  et  suam  volentes  constituere,  iustitiae  Dei
non sunt subiecti1017 : plenitudo quippe legis non est
nisi caritas1018 ; et utique caritas Dei diffusa est in
cordibus nostris,  non per nos ipsos, nec viribus
propriae voluntatis, sed per Spiritum sanctum qui
datus est nobis1019.

V.  Valet  itaque  liberum arbitrium ad  opera
bona,  si  divinitus  adiuvetur,  quod  fit  humiliter
petendo  et  faciendo :  desertum  vero  divino
adiutorio,  qualibet  scientia  legis  excellat,  nullo
modo  habebit  iustitiae  soliditatem,  sed
inflationem  impiae  superbiae  et  exitiosum
tumorem. Docet hoc eadem ipsa dominica oratio.

1017 Rom 10, 3.
1018 Rom 13, 10.
1019 Rom 5, 5.
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Frustra  enim  rogantes  Deum  dicimus :  Ne  nos
inferas in tentationem1020, si hoc in nostra sic positum
est potestate, ut nullo illius adiutorio id valeamus
implere.  Dictum  est  enim :  Ne  nos  inferas  in
tentationem, quod  intellegitur,  Ne  nos  inferri
deserendo  permittas.  Fidelis  enim  Deus, ait
Apostolus,  qui non vos permittet tentari supra id quod
potestis, sed faciet cum tentatione etiam exitum, ut possitis
[246] sustinere1021 : utquid hoc dixit Deum facere, si
hoc  sine  ipsius  adiutorio  in  sola  nostra  est
potestate ?

VI. Nam et ipsa lex in hoc adiutorium data
est illis qui ea legitime utuntur, ut per illam sciant,
vel  quid  iustitiae  iam  acceperint,  unde  gratias
agant,  vel  quid  adhuc  eis  desit,  quod  instanter
petant. Qui autem sic audiunt quod ait lex :  Non
concupisces1022,  ut hoc quia didicerint,  sufficere sibi
arbitrentur,  nec  adiutorio  gratiae  Dei  ad
faciendum  quod  iussum  est  dari  sibi  virtutem
credant  et  petant ;  ad  hoc  eis  lex  subintravit,  ut
abundaret delictum1023 ; quod dictum est de Iudaeis.
Parum enim est quia non implent quod praecepit
lex :  Non  concupisces ; sed  insuper  superbiunt,  et
ignorantes Dei iustitiam, id est quam Deus dat qui
iustificat  impium,  et  suam  volentes  constituere
tamquam suae voluntatis viribus factam, iustitiae

1020 Mt 6, 13.
1021 1 Cor 10, 13.
1022 Ex 20, 17 ; Rom 7, 7.
1023 Rom 5, 20.
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Dei non sunt subiecti.  Finis enim legis Christus, ad
iustitiam omni credenti1024 ;  qui utique ideo venit,  ut
ubi abundavit delictum, superabundet gratia. Cui
gratiae  si  fuerunt  inimici  Iudaei,  Dei  ignorantes
iustitiam,  et  suam  volentes  constituere ;  quare
sunt et isti inimici, si in eum crediderunt quem illi
occiderunt ?  An  ut  illi  accipiant  praemium,  qui
occiso Christo suam impietatem accusaverunt, et
se  illius  gratiae  cognitae  subdiderunt ;  et  isti
portent  iudicium,  qui  sic  in  Christum  volunt
credere, ut eius ipsam gratiam conentur occidere ?

VII. Ad hoc quippe in eum credunt qui recte
credunt,  ut  esuriant  sitiantque  iustitiam,  et  eius
gratia saturentur.  Omnis enim, sicut scriptum est,
qui  invocaverit  nomen  Domini,  salvus  erit1025 :  non
utique salute corporis, quam multi habent et qui
non invocant nomen [247] Domini ; sed illa salute
de qua ipse  dicit :  Non est  opus  sanis  medicus,  sed
aegrotantibus1026 ; et  quid  dixerit,  consequenter
exponens :  Non  veni, inquit,  vocare  iustos,  sed
peccatores1027.  Iustos ergo sanos,  peccatores autem
dixit  aegrotos.  Non  itaque  de  suis  viribus
praesumat aegrotus ;  quia  in multitudine virtutis
suae  non  erit  salvus.  Nam  si  inde  praesumit,
videat  ne vires  istae non sint  quales  solent  esse
sanorum, sed quales solent esse phreneticorum :

1024 Rom 10, 3-4.
1025 Ioel 2, 32 ; Rom 10, 13.
1026 Mt 9, 12.
1027 Mt 9, 13.
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qui cum sint insani, adeo se sanos putant, ut nec
medicum  quaerant,  et  tamquam  importunum
insuper  caedant ;  sicut  isti  Christum  insana
superbia quodammodo caedunt, cuius gratiae tam
benignum adiutorium ad faciendam iustitiam dato
legis praecepto necessarium non esse contendunt.
Desinant ergo sic insanire, et ad hoc se intellegant
habere, quantum possunt, liberum arbitrium, non
ut superba voluntate respuant adiutorium, sed ut
pia voluntate invocent Dominum.

VIII.  Haec  enim  voluntas  libera  tanto  erit
liberior  quanto  sanior :  tanto  autem  sanior,
quanto  divinae  misericordiae  gratiaeque
subiectior. Ipsa enim fideliter orat et dicit : Itinera
mea dirige secundum verbum tuum, et ne dominetur mihi
omnis  iniquitas1028.  Quomodo enim  libera  est,  cui
dominatur iniquitas ? Ut ei autem non dominetur,
vide ab illa quis invocetur. Non enim ait : Itinera
mea dirige secundum liberum arbitrium, quia non
dominabitur  mihi  omnis  iniquitas ;  sed :  Itinera
mea, inquit,  dirige  secundum  verbum  tuum,  et  ne
dominetur  mihi  omnis  iniquitas. Precatur,  non
pollicetur ;  confitetur,  non  profitetur ;  optat
plenissimam  libertatem,  non  iactat  propriam
potestatem.  Non  enim  omnis  qui  viribus  suis
confidit,  sed omnis qui invocat nomen Domini,
salvus  erit.  Quomodo  autem  invocabunt, inquit,  in
quem non [248] crediderunt1029. Ad hoc ergo credunt

1028 Ps 118, 133.
1029 Rom 10, 14.
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qui  recte  credunt,  ut  invocent  in  quem
crediderunt, et valeant facere quod in praeceptis
legitimis  acceperunt ;  quoniam  id  quod  lex
imperat, fides impetrat.

IX.  Nam ut  interim  omittamus  legis  multa
praecepta, et hoc inde commemoremus quod ad
commemorandum  elegit  Apostolus ;  cum  dicit
lex : Non concupisces1030, quid videtur aliud imperare,
nisi  ab  illicitis  cupiditatibus  continentiam ?
Animus  quippe  velut  pondere,  amore  fertur
quocumque fertur.  Iubemur itaque detrahere de
pondere  cupiditatis  quod  accedat  ad  pondus
caritatis, donec illud consumatur, hoc perficiatur :
plenitudo enim Legis est caritas1031.  Et tamen de
ipsa  continentia  vide  quid scriptum sit :  Et cum
scirem, inquit, quia nemo potest esse continens nisi Deus
det,  et  hoc  ipsum  erat  sapientiae,  scire  cuius  esset  hoc
donum ;  adii  Dominum,  et  deprecatus  sum  illum1032.
Numquid dixit : Et cum scirem quia nemo potest
esse  continens,  nisi  per  proprium  liberum
arbitrium,  et  hoc  ipsum erat  sapientiae,  scire  a
meipso esse hoc bonum ? Non plane hoc dixit,
quod quidam in  sua  vanitate  dicunt ;  sed  quod
fuit in sanctae Scripturae veritate dicendum : Cum
scirem, inquit, quia nemo esse potest continens, nisi Deus
det. Iubet  ergo  Deus  continentiam,  et  dat
continentiam ; iubet per legem, dat per gratiam ;

1030 Ex 20, 17 ; cf. Rom 7, 7.
1031 Rom 13, 10.
1032 Sap 8, 21.
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iubet per litteram, dat per Spiritum : lex enim sine
gratia  facit  abundare  delictum,  et  littera  sine
Spiritu  occidit1033.  Iubet  ideo,  ut  facere  iussa
conati,  et  nostra  infirmitate  sub  lege  fatigati,
adiutorium gratiae poscere noverimus ; et si quid
facere potuerimus operis boni, ei qui adiuvat non
simus [249] ingrati : hoc et iste fecit ; id enim eum
sapientia docuit, cuius esset hoc donum.

X.  Neque  enim  voluntatis  arbitrium  ideo
tollitur,  quia iuvatur ; sed ideo iuvatur, quia non
tollitur. Qui enim Deo dicit :  Adiutor meus esto1034,
confitetur se velle implere quod iussit, sed ab eo
qui iussit, adiutorium poscere ut possit. Sic et iste
cum sciret neminem esse posse continentem, nisi
Deus  det,  adiit  Dominum  et  deprecatus  est :
utique  volens  adiit,  volens  deprecatus  est,  nec
petiisset  nisi  esset  voluntas.  Sed  nisi  petiisset,
quantum  posset  voluntas ?  Quia  etsi  possit
antequam  petat,  quid  ei  prodest,  nisi  illi  agat
gratias  ex  eo quod potest,  a  quo petendum est
quod  nondum  potest ?  Unde  etiam  qui  iam
continens est, non habet utique continentiam, nisi
adsit  voluntas ;  sed nisi  accepisset,  quid haberet
voluntas ?  Quid  enim  habes, inquit,  quod  non
accepisti ?  Si  autem accepisti,  quid  gloriaris  quasi  non
acceperis ?1035 id  est,  Quid  gloriaris  quasi  a  teipso
habeas,  quod si  non accepisses,  a teipso habere

1033 2 Cor 3, 6.
1034 Ps 26, 9.
1035 1 Cor 4, 7.
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non  posses ?  Hoc  autem  dictum  est,  ut  qui
gloriatur,  non  in  seipso,  sed  in  Domino
glorietur1036 ; et qui nondum habet unde glorietur,
non  a  seipso  speret,  sed  Dominum  precetur.
Satius  est  enim minus  quemque habere  quod a
Deo petat, quam plus habere quod sibi tribuat ;
quoniam expedit  ab imo surgere,  quam ex  alto
cadere :  Deus  enim, scriptum  est,  superbis  resistit,
humilibus  autem  dat  gratiam1037.  Ad  abundantiam
igitur  delictorum  lex  nos  docet  quid  velle
debeamus,  nisi  adiuvet  gratia,  ut  quod volumus
valeamus,  et  quod  valuerimus  impleamus.
Adiuvabit  autem,  si  non  de  nostris  viribus
praesumentes  alta  sapiamus,  sed  humilibus
consentientes1038,  et  de  iis  quae  iam  possumus,
gratias  agamus,  et  pro  iis  quae  nondum
possumus,  Deum  [250]  suppliciter  inhiante
voluntate  poscamus ;  adminiculantes  orationem
nostram misericordiae fructuosis operibus, dando
ut detur nobis, dimittendo ut dimittatur nobis1039.

XI. Respondet ad quæstionem de peccato originis. –
Quod autem dicunt infantem morte praeventum,
non baptizatum, perire non posse, quoniam sine
peccato  nascitur :  non  hoc  dicit  Apostolus ;  et
arbitror esse melius ut Apostolo potius quam istis
credamus. Dicit enim ille doctor Gentium, in quo

1036 2 Cor 10, 17.
1037 Iac 4, 6.
1038 Rom 12, 16.
1039 Lc 6, 37-38.

461



Christus  loquebatur :  Per  unum  hominem  peccatum
intravit in mundum, et per peccatum mors, et ita in omnes
homines  pertransiit,  in  quo  omnes  peccaverunt1040 : et
paulo post dicit : Nam iudicium quidem ex uno delicto
in  condemnationem,  gratia  autem  ex  multis  delictis  in
iustificationem1041.  Proinde  isti,  quem  forte
invenerint  infantem non ex illius  unius hominis
concupiscentia  procreatum,  ipsum  dicant  illi
damnationi non esse obnoxium, nec per Christi
gratiam ab illa damnatione esse liberandum. Quid
est enim, ex uno delicto in condemnationem, nisi in illo
delicto quo deliquit Adam ? et quid est,  ex multis
delictis in iustificationem, nisi quia Christi gratia non
solum  illud  unum  delictum  solvit,  quo
obstringuntur  infantes  ex  illo  uno  homine
procreati,  sed  etiam  multa  delicta,  quae  cum
creverint  homines,  addunt  malis  moribus  suis ?
Tamen et illud unum, quo est obligata propago
carnalis  quae  ab  illo  primo  homine  originem
ducit,  sufficere  dicit  ad  condemnationem.  Ideo
non est superfluus baptismus parvulorum, ut qui
per generationem illi condemnationi obligati sunt,
per  regenerationem  ab  eadem  condemnatione
solvantur :  sicut  enim  non  invenitur  homo  qui
praeter  Adam  carnaliter  generetur ;  sic  non
invenitur  homo  qui  praeter  [251]  Christum
spiritaliter  regeneretur.  Carnalis  autem generatio
delicto  illi  uni,  et  damnationi  eius  obnoxia  est ;

1040 Rom 5, 12.
1041 Rom 5, 16.
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spiritalis vero regeneratio non solum illud unum
propter  quod  baptizantur  infantes,  sed  multa
delicta facit aboleri, quae homines male vivendo,
ad  illud  in  quo  generati  sunt,  addiderunt.  Ideo
sequitur  et  dicit :  Si  enim  ob  unius  delictum  mors
regnavit per unum, multo magis qui abundantiam gratiae
et iustitiae accipiunt, in vita regnabunt per unum Iesum
Christum.  Itaque  sicut  per  unius  delictum  in  omnes
homines ad condemnationem ; ita per unius iustificationem
in omnes homines ad iustificationem vitae. Sicut enim per
inobedientiam  unius  hominis  peccatores  constituti  sunt
multi :  ita  per  unius  obedientiam  iusti  constituuntur
multi1042.

XII. Quid ad ista dicturi sunt ? aut quid eis
restat,  nisi  ut  Apostolum  errasse  contendant ?
Clamat  vas  electionis,  doctor  Gentium,  tuba
Christi :  Iudicium  ex  uno  in  condemnationem1043 : et
reclamant  isti,  asserentes  parvulos,  quos  ex  ilio
uno homine de quo loquitur, ducere propaginem
confitentur,  non ire in condemnationem, etsi  in
Christo non fuerint baptizati.  Iudicium, inquit,  ex
uno  in  condemnationem : quid  dicit,  ex  uno, nisi,
delicto ? sequitur enim : Gratia autem ex multis delictis
in iustificationem Ergo inde iudicium etiam ex uno
delicto  ducit  in  condemnationem :  hinc  autem
gratia  etiam  ex  multis  delictis  ducit  in
iustificationem.  Quapropter  si  non  audent
resistere  Apostolo,  exponant  nobis  quare

1042 Rom 5, 17-19.
1043 Rom 5, 16.
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iudicium  ex  uno  delicto  ducat  in
condemnationem, cum ex multis delictis homines
damnandi veniant ad iudicium. Aut si propterea
ita dictum putant, quia initium peccati ex Adam
factum est, quod imitati caeteri sunt, ut sic ex uno
illo delicto in iudicium [252] condemnationemque
traherentur  qui  cum imitando multa  peccarunt ;
cur non etiam de gratia et iustificati ne sic dictum
est ?  cur  non  dixit  similiter :  Et  gratia  ex  uno
delicto in iustificationem ? Sicut enim hominum
multa delicta inter illud unum quod imitati sunt,
et iudicium quo puniuntur, media reperiuntur ; ab
uno  quippe  ad  multa  venerunt,  ut  a  multis  ad
iudicium damnationemque ducerentur : sic eadem
multa  delicta  inter  hoc  ipsum  unum  cuius
imitatione  commissa  sunt,  et  gratiam  qua
dimittuntur, eodem modo media sunt ; quoniam
ex illo  uno ad multa  venerunt,  ut  ex  multis  ad
gratiam  iustificandi  venirent.  Cum  ergo  in
utroque, id est et iudicio et gratia, quod attinet ad
unum et multa  delicta,  una eademque ratio  sit ;
dicant  isti  nobis  quare  iudicium  dixerit  ex  uno
delicto ducere in condemnationem, gratiam vero
ex  multis  delictis  in  iustificationem.  Aut
acquiescant ideo sic esse dictum, quia in hac causa
duo  constituuntur  homines ;  Adam,  ex  quo
consistit  generatio  carnalis,  et  Christus,  ex  quo
regeneratio spiritalis. Sed quia tantum ille homo,
iste autem et Deus et homo ; non quomodo illa
generatio uno delicto obligat, quod est ex Adam,
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ita  ista regeneratio unum delictum solum solvit,
quod  est  ex  Adam.  Sed  illi  quidem generationi
sufficit  ad  condemnationem  unius  delicti
connexio ;  quidquid  enim  postea  homines  ex
malis suis operibus addunt, non pertinet ad illam
generationem,  sed  ad,  humanam
conversationem :  huic  autem  regenerationi  non
sufficit illud delictum tantummodo solvere quod
ex Adam trahitur, sed quidquid etiam postea ex
iniquis operibus humanae conversationis accedit.
Ideo iudicium ex uno in condemnationem, gratia
autem ex multis delictis in iustificationem.

XIII.  Si enim ob unius delictum mors regnavit per
unum, a quo delicto parvuli per Baptismum [253]
expiantur ;  multo  magis  qui  abundantiam  gratiae  et
iustitiae  accipiunt,  in  vita  regnabunt  per  unum  Iesum
Christum : multo magis utique in vita regnabunt ;
quia aeternae vitae regnum erit, mors autem in eis
temporaliter  transit,  non  in  aeternum  regnabit.
Itaque  sicut  per  unius  delictum  in  omnes  homines  ad
condemnationem ; de qua condemnatione parvuli per
sacramentum Baptismi liberandi sunt : ita per unius
iustificationem  in  omnes  homines  ad  iustificationem
vitae1044. Et hic omnes dixit, et ibi ; non quia omnes
homines veniunt ad gratiam iustificationis Christi,
cum  tam  multi  alienati  ab  illa,  in  aeternum
moriantur :  sed  quia  omnes  qui  renascuntur  in
iustificationem,  nonnisi  per  Christum
renascuntur,  sicut  omnes  qui  nascuntur  in
1044 Rom 5, 18.
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condemnationem,  nonnisi  per  Adam nascuntur.
Nemo  quippe  est  in  illa  generatione  praeter
Adam,  nemo  in  ista  regeneratione  praeter
Christum :  ideo  omnes, et  omnes ; eosdem autem
omnes, etiam  multos postea dicit,  adiungens :  Sicut
enim  per  inobedientiam  unius  hominis,  peccatores
constituti  sunt  multi1045 :  sic  et  per  unius  hominis
obedientiam  iusti  constituuntur  multi. Qui  multi, nisi
quos iam paulo ante omnes dixerat ?

XIV. Vide quemadmodum commendat unum
et  unum, id  est  Adam  et  Christum ;  illum  ad
condemnationem,  hunc  ad  iustificationem,  cum
tanto  post  Adam venerit  Christus  in  carne :  ut
sciamus  etiam  antiquos  iustos,  quicumque  esse
potuerunt,  nonnisi  per eamdem fidem liberatos,
per  quam  liberamur  et  nos ;  fidem  scilicet
incarnationis  Christi,  quae  illis  praenuntiabatur,
sicut nobis facta annuntiatur. Ideo idem Christum
hominem dicit, cum sit et Deus, ne quis existimet
antiquos  iustos  per  Deum  tantummodo
Christum, id est per Verbum [254] quod erat in
principio, non etiam per fidem incarnationis eius,
qua  et  homo Christus  dicitur,  potuisse  liberari.
Sententia quippe ista destrui non potest, de qua et
alibi  dicit :  Per  unum  hominem  mors,  et  per  unum
hominem  resurrectio  mortuorum.  Sicut  enim  in  Adam
omnes  moriuntur,  ita  et  in  Christo  omnes
vivificabuntur1046.  Utique  resurrectionem  dicit

1045 Rom 5, 19.
1046 1 Cor 15, 21.
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iustorum,  ubi  est  vita  aeterna ;  non
resurrectionem iniquorum, ubi mors erit aeterna :
ideo ait, vivificabuntur ; quia illi damnabuntur. Hinc
et  in  veteribus  Sacramentis  circumcisio
parvulorum  octava  die  fieri  praecepta  est1047,
quoniam  Christus,  in  quo  fit  delicti  carnalis
exspoliatio,  quam  significat  circumcisio,  die
dominico  resurrexit,  qui  post  septimum sabbati
octavus  est.  Haec  ergo  fides  etiam  antiquorum
iustorum fuit. Unde et Apostolus dicit :  Habentes
autem eumdem spiritum fidei, propter quod scriptum est,
Credidi  propter  quod  locutus  sum ;  et  nos  credimus,
propter  quod  et  loquimur1048 :  non  diceret,  eumdem
spiritum fidei, nisi admonens etiam antiquos iustos
habuisse  ipsum  spiritum  fidei,  hoc  est
incarnationis  Christi.  Sed  quia  illis  futura
praenuntiabatur,  quae  iam  facta  nobis
annuntiatur ;  et  tempore  Veteris  Testamenti
velabatur,  quae  tempore  Novi  Testamenti
revelatur ;  ideo  eius  Sacramenta  variata  sunt,  ut
alia  essent in Veteri  Testamento,  alia  in  Novo ;
cum fides ipsa varia non sit, sed una sit : quia sicut
in  Adam  omnes  moriuntur,  sic  et  in  Christo  omnes
vivificabuntur1049.

XV. Quod vero illis verbis quae tractabamus,
adiungit et dicit : Lex autem subintravit, ut abundaret

1047 Lev 12, 3.
1048 2 Cor 4, 13 ; cf. Ps 115, 10.
1049 1 Cor 15, 21.
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delictum1050, iam  non  pertinet  ad  illud  delictum
quod trahitur ex Adam, de quo dicebat superius :
Mors [255] regnavit per unum1051 : legem quippe sive
naturalem  intellegamus,  quae  in  eorum  apparet
aetatibus,  qui  iam  ratione  uti  possunt ;  sive
conscriptam, quae data est per Moysen, quia nec
ipsa vivificare potuit, et liberare a lege peccati et
mortis, quae tracta est ex Adam, sed magis addidit
praevaricationis augmenta ; Ubi enim lex non est, ait
idem  apostolus,  nec  praevaricatio1052.  Proinde
quoniam lex est etiam in ratione hominis qui iam
utitur  arbitrio  libertatis,  naturaliter  in  corde
conscripta,  qua  suggeritur  ne  aliquid  faciat
quisque alteri quod pati ipse non vult ; secundum
hanc legem praevaricatores sunt omnes, etiam qui
legem  per  Moysen  datam  non  acceperunt,  de
quibus  in  Psalmo legitur :  Praevaricatores  aestimati
omnes  peccatores  terrae1053.  Non  enim  omnes
peccatores  terrae  legem  per  Moysen  datam
praevaricarunt ;  sed  tamen  nisi  aliquam
praevaricassent,  non  appellarentur
praevaricatores :  Ubi  enim  lex  non  est,  nec
praevaricatio. Praevaricata  ergo  lege  quae  in
paradiso data est,  nascitur homo ex Adam cum
lege peccati et mortis, de qua dicitur : Video aliam
legem in membris meis repugnantem legi mentis meae, et

1050 Rom 5, 20.
1051 Rom 5, 17.
1052 Rom 4, 15.
1053 Ps 118, 119.
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captivum me ducentem in lege peccati, quae est in membris
meis1054. Quae tamen nisi mala postea consuetudine
roboretur, facilius vincitur, non tamen nisi gratia
Dei. Lege autem alia praevaricata, quae est in usu
rationis  animae rationalis  in  aetate  hominis  iam
ratione  utentis,  praevaricatores  fiunt  omnes
peccatores terrae. Praevaricata vero lege etiam illa
quae data est per Moysen, multo amplius abundat
delictum.  Si enim data esset lex quae posset vivificare,
omnino  ex  Lege  esset  iustitia.  Sed  conclusit  Scriptura
omnia sub peccato, ut promissio ex fide Iesu [256] Christi
daretur  credentibus1055 ;  haec  verba,  si  agnoscis,
apostolica  sunt.  De  qua  lege  iterum dicit :  Lex
praevaricationis gratia posita est, donec veniret semen cui
promissum  est,  disposita1056 per  Angelos  in  manu
Mediatoris1057 : Christum commendans, cuius gratia
salvi  fiunt omnes,  sive  parvuli  a  lege peccati  et
mortis,  cum qua  nati  sumus ;  sive  maiores,  qui
male  utentes  arbitrio  voluntatis  praevaricarunt
legem naturalem ipsius  rationis ;  sive  qui  legem
acceperunt,  quae  data  est  per  Moysen,  eamque
praevaricantes littera occisi sunt. Cum vero etiam
evangelica  praecepta  homo  praevaricat,  velut
quatriduanus  mortuus  putet :  nec  de  illo  tamen
desperandum est  propter  eius  gratiam,  qui  non

1054 Rom 7, 23.
1055 Gal 3, 21-22.
1056 Cistercenses manuscripti habent dispositum.
1057 Gal 3, 19.
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lente  dixit,  sed  magna  voce  clamavit,  Lazare,  veni
foras1058.

XVI.  Lex ergo subintravit ut abundaret delictum :
sive  cum homines  neglegunt  quod Deus  iubet ;
sive  cum  de  suis  viribus  praesumentes,
adiutorium  gratiae  non  implorant,  et  addunt
infirmitati  superbiam.  Cum  autem  vocatione
divina  intellegunt  cur  sit  ingemiscendum,  et
invocant  eum in  quem recte  credunt,  dicentes :
Miserere  mei,  Deus,  secundum  magnam  misericordiam
tuam1059 ;  et :  Ego  dixi :  Domine,  miserere  mei,  sana
animam meam, quia peccavi tibi1060 ; et :  In tua iustitia
vivifica me1061 ; et :  Viam iniquitatis amove a me, et de
lege  tua  miserere  mei1062 ;  et :  Non  veniat  mihi  pes
superbiae,  et manus peccatorum non moveat me1063 ;  et :
Itinera  mea  dirige  secundum  verbum  tuum,  et  ne
dominetur  mei  omnis  iniquitas1064 A  Domino enim
gressus hominis diriguntur, et viam eius volet1065 ; [257] et
alia  multa,  quae  propterea  scripta  sunt,  ut  nos
admonerent, ad implenda ea quae nobis iubentur,
ab illo petendum adiutorium a quo iubentur : cum
ergo  se  homo  ad  illum  extenderit,  et  sic
ingemuerit,  fiet  quod  sequitur :  Ubi  abundavit

1058 Io 11, 43.
1059 Ps 50, 1.
1060 Ps 40, 5.
1061 Ps 30, 2.
1062 Ps 118, 29.
1063 Ps 35, 12.
1064 Ps 118, 133.
1065 Ps 36, 23.
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delictum, superabundavit et gratia1066 ; et : Dimittuntur ei
peccata  multa,  quoniam  dilexit  multum1067 :  et
diffunditur  in  corde  caritas  Dei,  unde  fiat  legis
plenitudo ;  non  per  vires  arbitrii  quod  est  in
nobis,  sed  per  Spiritum  sanctum  qui  datus  est
nobis.  Noverat  quippe  ille  Legem,  qui  dicebat :
Condelector enim legi Dei secundum interiorem hominem ;
et  tamen adiungebat :  Video  autem aliam legem in
membris meis repugnantem legi mentis meae, et captivum
me ducentem in lege  peccati,  quae est  in  membris  meis.
Infelix  ego  homo,  quis  me  liberabit  de  corpore  mortis
huius ?  Gratia  Dei  per  Iesum  Christum  Dominum
nostrum1068. Cur  non  dixit  potius,  Per  meum
liberum  arbitrium,  nisi  quia  libertas  sine  gratia
non est libertas, sed contumacia ?

XVII.  Cum  ergo  dixisset  Apostolus :  Lex
subintravit, ut abundaret delictum : ubi autem abundavit
delictum, superabundavit et gratia ; secutus adiunxit, ut
quemadmodum regnavit  peccatum in morte,  sic et gratia
regnet per iustitiam in vita aeterna per Iesum Christum
Dominum  nostrum1069. Modo  cum  dixisset,  ut
quemadmodum  regnavit  peccatum  in  morte ; non  ait :
Per unum hominem, aut per primum hominem,
aut per Adam : quia iam dixerat :  Lex subintravit,
ut abundaret delictum ; quae abundantia delicti non
pertinet  ad  primi  hominis  propaginem,  sed  ad

1066 Rom 5, 20.
1067 Lc 7, 47.
1068 Rom 7, 22-25.
1069 Rom 5, 20-21.
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conversationis  humanae  praevaricationem,  quae
illi  uni  delicto  [258]  quo solo obstricti  tenentur
infantes, iam in maioribus aetatibus ex abundantia
iniquitatis  adiecta  est.  Sed  quoniam hoc  totum,
etiam  quod  non  pertinet  ad  illius  unius  delicti
originem,  tamen  idonea  est  solvere  gratia
Salvatoris ; ideo cum dixisset, sic et gratia regnet per
iustitiam in vita aeterna, addidit,  per Iesum Christum
Dominum nostrum.

XVIII. Nullius itaque argumentationes contra
haec apostolica verba prolatae impediant parvulos
ad  salutem,  quae  est  in  Christo  Iesu  Domino
nostro : tanto magis enim pro eis loqui debemus,
quanto ipsi  pro se loqui non possunt.  Per unum
hominem intravit peccatum in mundum, et per peccatum
mors ; et ita in omnes homines pertransiit, in quo omnes
peccaverunt1070. Sicut  ab  illo  uno  homine,  sic  ab
eodem  peccato  infantes  immunes  esse  non
possunt, nisi ab eius reatu per Christi Baptismum
resolvantur.  Usque enim ad legem peccatum in mundo
fuit1071 : non  quia  deinceps  in  nemine  fuit,  hoc
dictum est ; sed quia non poterat per litteram legis
auferri,  quod  solo  poterat  Spiritu  gratiae.  Ne
quisquam  ergo  fidens  de  viribus,  non  dico
voluntatis, sed potius vanitatis suae, putaret libero
arbitrio  legem  potuisse  sufficere,  et  Christi
gratiam derideret ; ideo ait Apostolus : Usque enim
ad legem peccatum in mundo fuit ; peccatum autem non

1070 Rom 5, 12.
1071 Rom 5, 13.
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deputabatur cum  lex  non  esset1072. Non  dixit :  Non
erat ; sed,  non deputabatur ; quia lex non erat, qua
arguente  demonstraretur,  sive  lex  rationis  in
parvulo, sive lex litterae in populo.

XIX.  Sed regnavit, inquit,  mors ab Adam usque
ad Moysen1073 ; quia nec lex data per Moysen potuit
regnum mortis auferre, quod sola Christi abstulit
gratia.  In  quos  autem regnaverit  vide :  et  in  eos,
inquit,  qui [259] non  peccaverunt  in  similitudine
praevaricationis  Adae. Regnavit  ergo et  in  eos qui
non  peccaverunt.  Sed  cur  regnaverit,  ostendit
cum ait : In similitudine praevaricationis Adae. Iste est
enim melior intellectus horum verborum, ut cum
dixisset, regnavit mors in eos qui non peccaverunt ; quasi
nos  moneret  quare  in  eos  regnaverit  qui  non
peccaverunt, adderet,  in  similitudine  praevaricationis
Adae ; id  est,  quia  inerat  eorum  in  membris
similitudo  praevaricationis  Adae.  Potest  et  sic
intellegi, regnavit mors ab Adam usque ad Moysen, et in
eos  qui  non  in  similitudine  praevaricationis  Adae
peccaverunt : quia in semetipsis cum iam nati essent,
nec  ratione  adhuc  uterentur,  qua  ille  utebatur
quando  peccavit,  nec  praeceptum  accepissent
quod ille transgressus est, sed solo originali vitio
tenerentur obstricti, per quod eos regnum mortis
in eis tantum non est, qui Christi gratia renati, ad
eius regnum pertinent ; quoniam mors temporalis,
quamvis et ipsa de originali delicto propagata sit,

1072 Rom 5, 13.
1073 Rom 5, 14.
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corpus in eis interimit, animam vero ad poenam
non trahit, ubi voluit regnum mortis intellegi : ut
anima  renata  per  gratiam,  iam non  moriatur  in
gehennam, id  est  a  vita  Dei  non alienetur,  non
separetur ; temporalis autem mors corporis, etiam
in  iis  qui  Christi  morte  redimuntur,  relinquatur
interim  ad  exercitationem  fidei,  et  agonem
praesentis  luctationis,  in  quo  et  martyres
certaverunt ;  absumatur  vero  et  ipsa  in
renovatione corporis, quam resurrectio pollicetur.
Ibi  enim  penitus  absorbebitur  mors  in
victoriam1074,  cui  modo  gratia  Christi  adimit
regnum,  ne  suorum  animas  ad  poenas  tartari
trahat. Nonnulli  sane codices non habent,  in eos
qui non peccaverunt1075 ; sed,  in eos qui peccaverunt,  in
similitudine [260] praevaricationis  Adae : quibus
quidem verbis  nullo  modo iste  sensus  aufertur.
Secundum hoc  quippe  intelleguntur  peccasse  in
similitudine  praevaricationis  Adae, secundum  quod
supra  dictum  est,  in  quo  omnes  peccaverunt. Sed
tamen graeci  codices,  unde in latinum Scriptura
translata est, illud plures habent quod diximus.

XX.  Quod  vero  adiunxit  de  Adam,  qui  est
forma futuri, neque hoc uno intellegitur modo. Aut
enim  forma  Christi  a  contrario  est,  ut
quemadmodum in illo omnes moriuntur, sic et in
Christo  omnes  vivificentur ;  et  quomodo  per
ipsius  inobedientiam  peccatores  constituti  sunt

1074 1 Cor 15, 54 ; cf. Os 13, 14.
1075 Rom 5, 14.
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multi,  sic  per  Christi  obedientiam  iusti
constituantur multi : aut formam futuri eum dixit,
quod ipse inflixerit  formam mortis posteris suis.
Ille  tamen  est  melior  intellectus,  ut  a  contrario
forma esse  credatur,  quam multum commendat
Apostolus. Denique ne omnino ex aequo in hac
forma  eadem contraria  pensarentur,  adiungit  et
dicit : Sed non sicut delictum, ita et donatio : si enim ob
unius delictum multi mortui sunt, multo magis gratia Dei
et donum in gratia unius hominis Iesu Christi in multos
abundabit1076 : ut intellegatur, non in magis multos,
cum iniqui  magis  multi  sint  qui  damnabuntur ;
sed magis abundabit, quod in iis qui per Christum
redimuntur,  temporaliter  valet  forma  mortis  ex
Adam, in aeternum autem valebit vitae forma per
Christum.  Quamvis  ergo,  inquit,  Adam  futuri
forma  sit  a  contrario,  plus  tamen  praestat
Christus  regeneratis,  quam  eis  nocuerat  ille
generatis.  Et  non  sicut  per  unum  peccatum,  ita  et
donum :  nam  iudicium  quidem  ex  uno  in
condemnationem,  gratia  autem  ex  multis  delictis  in
iustificationem1077. Non  solum in  hoc,  inquit,  non
aequalis est forma, quia ille temporaliter nocuit eis
quos in [261] aeternum Christus redemit ; verum
etiam quia illius uno delicto posteri, nisi a Christo
redimantur,  traduntur  in  condemnationem :
Christi  autem  redemptio  etiam  multa  delicta
dissolvit,  quae illi  uni abundantia praevaricatricis

1076 Rom 5, 15.
1077 Rom 5, 16.
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iniquitatis  adiecit ;  unde  iam  superius
disputavimus.

XXI. Contra haec Apostoli verba sanumque
intellectum nemini acquiescas, si vis Christo et in
Christo  vivere.  Nam  si,  quemadmodum  illi
dicunt, propterea ista commemorasset Apostolus,
ut  intellegeremus  ad  primum  hominem
peccatores ideo pertinere,  quia  non delictum ex
illo  nascendo  traximus,  sed  eum  imitando
peccamus ;  diabolum  potius  poneret,  qui  et
primus  peccavit,  et  de  quo  nullam  substantiae
propaginem traxit genus humanum, sed eum sola
imitatione  secutum  est :  unde  dicitur  pater
impiorum,  sicut  noster  dicitur  pater  Abraham
propter imitationem fidei,  non propter originem
carnis1078.  Nam ideo de ipso diabolo dictum est :
Imitantur  autem  illum  qui  sunt  ex  parte  ipsius1079.
Deinde  si  propter  imitationem  hoc  loco
Apostolus  commemoraret  primum  hominem,
quia primus peccator in hominibus fuit,  ut ideo
ad  illum  omnes  homines  peccatores  diceret
pertinere ;  cur  non  sanctum  Abel  posuit,  qui
primus  in  hominibus  iustus  fuit,  ad  quem iusti
omnes propter imitationem iustitiae pertinerent ?
Sed posuit  Adam, contra  quem non posuit  nisi
Christum ; quia sicut ille homo delicto suo vitiavit
posteritatem suam, sic ille Deus homo iustitia sua
salvavit haereditatem suam : ille traiciendo carnis

1078 Io 8, 38-39. 44.
1079 Sap 2, 25.
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immunditiam, quod non poterat impius diabolus ;
ille  donando spiritus gratiam,  quod non poterat
Abel iustus.

XXII.  Multa  de  his  quaestionibus  in  aliis
nostris  opusculis  et  ecclesiasticis  sermonibus
diximus :  quoniam  fuerunt  etiam  apud  nos
quidam, qui  ubicumque poterant  [262]  haec  sui
erroris  nova  semina  spargerent ;  quorum
nonnullos  per  ministerium  nostrum fratrumque
nostrorum,  misericordia  Domini  ab  illa  peste
sanavit.  Nec  tamen  hic  deesse  aliquos  arbitror,
maxime  apud  Carthaginem :  sed  iam  occulte
mussitant,  timentes  Ecclesiae  fundatissimam
fidem. Nam unus eorum nomine Celestius,xxvii in
eiusdem  civitatis  ecclesia  iam  ad  presbyterii
honorem  subrepere  coeperat :  sed  fidelissima
libertate fratrum, propter has ipsas contra Christi
gratiam  disputationes  usque  ad  iudicium
episcopale  perductus  est.  Tamen  coactus  est
confiteri  propter  baptizandos  parvulos,  quod et
ipsis  redemptio  sit  necessaria.  Ubi  quamquam
noluerit  de  originali  peccato  aliquid  expressius
dicere,  tamen  ipso  redemptionis  nomine  non
parum  sibi  praescripsit.  Unde  enim  redimendi
essent,  nisi  a  diaboli  potestate,  in  qua esse non
possent,  nisi  originalis  obligatione  peccati ?  aut
quo pretio redimuntur,  nisi  Christi  sanguine,  de
quo  apertissime  scriptum  est  quod  in
remissionem effusus sit peccatorum1080 ? Sed quia
1080 Mt 26, 28.
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magis  convictus  et  ab Ecclesia  detestatus  quam
correctus  et  pacatus  abscessit,  veritus  sum  ne
forte  ibi  sit  ipse  qui  vestram  fidem  perturbare
conatur : ideo nominis ipsius commemorationem
putavi esse faciendam. Sed sive ipse sit, sive alii
consortes  eius  erroris :  plures  enim  sunt  quam
sperare  possumus ;  et  ubi  non  redarguuntur,
etiam  alios  ad  suam  sectam  seducunt,  et  sic
crebrescunt,  ut  nesciam quo  sint  erupturi :  nos
tamen malumus eos in Ecclesiae compage sanari,
quam ex illius corpore velut insanabilia  membra
resecari,  si  tamen  hoc  permittit  ipsa  necessitas.
Timendum  est  enim  ne  plura  putrescant,  dum
putribus parcitur. Potens est autem misericordia
Domini  nostri,  quae  potius  eos  ab  hac  peste
liberet :  quod  sine  dubio  faciet,  si  fideliter
advertant  [263]  teneantque  quod  scriptum  est :
Qui invocaverit nomen Domini, salvus erit1081.

XXIII.  Respondet  ad  quæstionem  de  abdicandis
facultatibus. – Audi iam pauca de divitibus, quod in
epistola  tua  sequitur  inquirendum.  Hoc  enim
posuisti  illos  dicere :  Divitem  manentem  in  divitiis
suis,  regnum  Dei  non  posse  ingredi,  nisi  omnia  sua
vendiderit, nec ei prodesse si forte ex ipsis divitiis mandata
fecerit. Evaserunt  istorum  disputationes  patres
nostri Abraham et Isaac et Iacob, qui tanto ante
ex hac vita migrarunt. Habebant quippe hi omnes
non  paucas  divitias,  sicut  fidelissima  Scriptura
testatur :  multos  tamen  venturos  ab  oriente  et
1081 Ioel 2, 32.
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occidente, et non supra ipsos, vel extra ipsos, sed
cum ipsis recubituros in regno coelorum, ille ipse
qui propter nos factus est pauper cum vere dives
esset,  veracissima  promissione  praedixit1082.  Et
quamvis superbus dives, qui induebatur purpura
et  bysso,  et  epulabatur  quotidie  splendide,
mortuus  apud  inferos  torqueretur :  tamen  si
pauperis  ulcerosi,  qui  ante  ianuam  eius
contemptus  iacebat  miseratus  fuisset,  mereretur
et ipse misericordiam1083. Et si pauperi illi meritum
esset inopia, non iustitia ; non utique ab Angelis
in  Abrahae  gremium,  qui  dives  hic  fuerat,
tolleretur.  Sed ut nobis  ostenderetur nec in isto
paupertatem  per  seipsam  divinitus  honoratam,
nec  in  illo  divitias  fuisse  damnatas,  sed  in  isto
pietatem, in illo impietatem suos exitus habuisse ;
sic  suscepit  impium  divitem  cruciatus  ignis,  ut
tamen pium pauperem susciperet sinus divitis1084.
Qui  sane  cum  hic  dives  viveret,  divitias  sic
habebat,  et  eas  prae  Dei  praeceptis  tam
parvipendebat,  ut  etiam  ipsius  filii  immolatione
nollet  offendere Deum iubentem, quem suarum
divitiarum  et  sperabat  et  optabat  haeredem1085.
[264]

XXIV.  Hic  utique  dicunt,  ideo  patres
antiquos non vendidisse omnia quae habebant, et

1082 Mt 8, 11.
1083 Lc 16, 22.
1084 Lc 16, 19-22.
1085 Gen 22, 1-10.
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dedisse pauperibus, quia hoc eis non praeceperat
Dominus.  Nondum  enim  revelato  Testamento
Novo,  quod non fieri  nisi  plenitudine  temporis
oportebat, nec eorum virtus fuerat revelanda ; qua
virtute  hoc  eos  facillime  posse  Deus  in  eorum
cordibus  noverat,  qui  testimonium  illis  tam
insigne perhibebat, ut cum sit omnium sanctorum
Deus, tamquam de praecipuis amicis suis dicere
dignaretur :  Ego  sum  Deus  Abraham,  Deus  Isaac,
Deus Iacob : hoc mini nomen est in aeternum1086. Postea
vero  quam  magnum  pietatis  sacramentum
manifestatum est in carne1087, et vocandis omnibus
gentibus Christi adventus illuxit, in quem etiam illi
patres  crediderant,  sed  huius  fidei  olivam  suo
tempore manifestandam, in illius  arboris  de qua
Apostolus loquitur1088, tamquam radice servabant,
dictum est diviti :  Vade, vende omnia quae habes, et
da pauperibus,  et  habebis  thesaurum in coelis ;  et  veni,
sequere me1089.

XXV.  Haec  si  dicunt,  videntur  aliquid
rationabiliter  dicere.  Sed  totum  audiant,  totum
advertant ;  non in parte aures aperiant,  in parte
surdescant.  Cui  enim Dominus  haec  praecepit ?
Profecto  illi  diviti  qui  vitae  aeternae
consequendae consilium quaerebat accipere : hoc
enim  Domino  dixerat :  Quid  faciam,  ut  vitam

1086 Ex 3, 15.
1087 1 Tim 3, 16.
1088 Rom 11, 17.
1089 Mt 19, 21.
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aeternam consequar ? Ille autem non ei respondit : Si
vis  venire  ad  vitam,  vade,  vende  omnia  quae
habes ; sed :  Si vis venire ad vitam, serva mandata1090.
Quae  iuvenis  cum  sibi  a  Domino  ex  lege
commemorata se  servasse dixisset,  et  quaesisset
quid adhuc sibi deesset, responsum accepit : Si vis
perfectus  esse,  vade,  vende  omnia  quae  habes,  et  da
pauperibus. Et ne se illa quae multum amabat, [265]
hoc modo perdere existimaret :  Et habebis, inquit,
thesaurum  in  coelis1091. Deinde  addidit :  Et  veni,
sequere me ; ne cuiquam, cum haec fecerit, aliquid
prodesse  existimetur,  si  non  sequitur  Christum.
At  ille  quidem  tristis  abscessit,  qui  viderit
quemadmodum  illa  Legis  mandata  servaverat :
puto  enim  quod  se  arrogantius  quam  verius
servasse  responderat.  Verumtamen  magister
bonus  mandata  legis  ab  ista  excellentiore
perfectione distinxit : ibi enim dixit :  Si vis venire
ad vitam, serva mandata ; hic autem :  Si vis perfectus
esse,  vade,  vende  omnia  quae  habes, etc.  Cur  ergo
negamus  divites,  quamvis  ab  illa  perfectione
absint,  venire  tamen  ad  vitam,  si  mandata
servaverint, et dederint ut detur illis, et dimiserint
ut dimittatur illis1092 ?

XXVI.  Credimus  enim  ministrum  Novi
Testamenti  fuisse  apostolum  Paulum,  cum
scribens ad Timotheum diceret :  Praecipe divitibus

1090 Mt 19, 16 ; cf. Lc 18, 22.
1091 Mt 19, 21 : Mc 10, 21 ; Lc 18, 22.
1092 Lc 6, 37-38.
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huius mundi non superbe sapere, neque sperare in incerto
divitiarum,  sed  in  Deo  vivo,  qui  praestat  nobis  omnia
abundanter  ad  fruendum.  Bene  faciant,  divites  sint  in
operibus bonis, facile tribuant, communicent, thesaurizent
sibi  fundamentum bonum in  futurum,  ut  apprehendant
veram vitam1093 :  de  qua et  illi  adolescenti  dictum
est :  Si  vis  venire  ad  vitam. Puto  quod  ista
praecipiens,  divites  instruebat,  non  fallebat
Apostolus : qui non ait : Praecipe divitibus huius
mundi  ut  vendant  omnia  quae  habent,  dent
pauperibus,  et  sequantur  Dominum ;  sed,  non
superbe sapere, neque sperare in incerto divitiarum. Ista
superbia divitem illum qui iacentem ante ianuam
suam contemnebat pauperem iustum, et ista spes
in incerto divitiarum, qua se propter  purpuram,
[266]  byssum,  et  epulas  splendidas  beatum
putabat, non ipsae divitiae perduxerunt ad inferni
tormenta.

XXVII. An forte quia Dominus adiunxit,  et
dixit : Amen dico vobis, difficile dives intrabit in regnum
coelorum : et iterum dico vobis, Facilius intrabit camelus
per  foramen  acus,  quam  dives  in  regnum  coelorum1094 ;
ideo  putant  isti  divitem,  etiamsi  faciat  ista  quae
divitibus  praecipienda  scripsit  Apostolus,  in
regnum coelorum intrare non posse ? Quid ergo
est ? utrum Apostolus contra Dominum loquitur,
an  isti  nesciunt  quid  loquuntur ?  Quid  horum
credat, eligat christianus. Puto melius nos credere

1093 1 Tim 6, 17-19.
1094 Mt 19, 23-24.
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istos nescire quid loquantur, quam Paulum contra
Dominum  loqui.  Deinde  cur  non  in
consequentibus  etiam  ipsum Dominum audiunt
dicentem  discipulis  pro  miseria  divitum
contristatis : Quod hominibus impossibile est, Deo facile
est1095 ?

XXVIII. Sed ideo, inquiunt, hoc dictum est,
quia  futurum  erat  ut  audito  Evangelio,  divites
vendito  patrimonio  erogatoque  pauperibus
Dominum  sequerentur,  et  intrarent  in  regnum
coelorum,  atque  ita  fieret  quod  difficile
videbatur :  non  ut  manentes  in  divitiis  suis,
praecepta  Apostoli  custodiendo,  id  est  non
superbe  sapiendo,  neque  sperando  in  incerto
divitiarum, sed in Deo vivo, bene faciendo, facile
tribuendo, et communicando indigentibus, veram
apprehendant  vitam ;  sed  etiam  ista  praecepta
apostolica venditis omnibus suis rebus implerent.

XXXIX. Haec si dicunt, scio quippe eos illa
dicere,  non  attendunt  primitus  quemadmodum
Dominus  contra  eorum  dogma  suam  gratiam
praedicaverit.  Non  enim  ait :  Quod  hominibus
impossibile  videtur,  facile  est  hominibus  si
voluerint ;  sed :  Quod hominibus, inquit,  impossibile
est,  Deo  facile  est : ostendens,  quando  ista  [267]
recte  fiunt,  non fieri  hominis  potentia,  sed Dei
gratia. Hoc ergo attendant isti, et si reprehendunt
eos qui gloriantur in divitiis suis, caveant ipsi in
sua  virtute  confidere :  simul  enim  utrique
1095 Mt 19, 26.
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reprehenduntur in Psalmo :  Qui confidunt in virtute
sua,  et  qui  in  abundantia  divitiarum  suarum
gloriantur1096.  Audiant  itaque  divites :  Quod
hominibus  impossibile  est,  Deo  facile  est : et  sive
manentes in divitiis suis, atque ex eis bona opera
facientes,  sive  illis  venditis,  et  per  indigentias
pauperum distributis intrent in regnum coelorum,
gratiae Dei tribuant, non propriis viribus bonum
suum. Quod enim hominibus impossibile est, non
hominibus,  sed  Deo  facile  est.  Audiant  hoc  et
isti ;  et  si  iam  omnia  sua  vel  vendiderunt,  et
pauperibus tribuerunt,  vel  adhuc id agunt atque
disponunt,  et  hoc  modo  praeparant  intrare  in
regnum coelorum, non hoc tribuant virtuti suae,
sed eidem gratiae divinae. Quod enim hominibus
impossibile  est,  non  ipsis,  quia  et  ipsi  homines
sunt,  sed  Deo  facile  est.  Hoc  quippe  illis  et
Apostolus  dicit :  Cum  timore  et  tremore  vestram
ipsorum salutem operamini. Deus enim est qui operatur in
vobis  et  velle,  et  operari,  pro  bona  voluntate1097.  Certe
ideo  se  dicunt  de  suis  rebus  vendendis
perfectionis  a  Domino  suscepisse  consilium,  ut
sequantur Dominum, quoniam illic  additum est,
et  veni,  sequere  me : cur  ergo  in  iis  bonis  quae
faciunt, de sua tantum voluntate praesumunt, nec
audiunt  Dominum,  quem  sequi  se  dicunt,

1096 Ps 48, 7.
1097 Phil 2, 12-13.
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increpantem atque testantem : Sine me nihil potestis
facere1098 ?

XXX. Si autem Apostolus ita dixit :  Praecipe
divitibus huius mundi, non superbe sapere, neque sperare
in incerto divitiarum1099, ut vendant omnia quae [268]
possident, et ea pretia distribuendo indigentibus,
faciant  quod  sequitur,  facile  tribuant,  communicent,
thesaurizent  sibi  fundamentum  bonum  in  futurum, et
aliter eos in regnum coelorum intrare posse non
credit ;  fallit  ergo  eos  quorum  domos  tam
diligenter doctrinae sanitate componit, admonens
et praecipiens quales se praebere debeant uxores
viris, viri uxoribus, filii parentibus, parentes filiis,
servi dominis, domini servis : nam quomodo haec
agi possunt sine domo, et sine aliqua re familiari ?

XXXI.  An  hoc  eos  movet  quod  ait
Dominus : Quicumque dimiserit omnia sua propter me,
accipiet  in  hoc  saeculo  centuplum,  et  in  futuro  vitam
aeternam possidebit1100 ? Aliud est  dimiserit ; aliud est
vendiderit :  nam  et  in  iis  quae  dimittenda
mandavit,  etiam  uxor  commemorata  est,  quam
nullis humanis legibus licet vendere, Christi autem
legibus  nec  dimittere,  excepta  causa
fornicationis1101.  Quid  sibi  ergo  volunt  ista
praecepta  (non  enim  possunt  inter  se  esse
contraria), nisi quia occurrit aliquando necessitatis

1098 Io 15, 5.
1099 1 Tìtn 6, 17.
1100 Mt 19, 29.
1101 Mt 5, 32.
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articulus, ubi aut uxor dimittatur, aut Christus : ut
alia  omittam,  si  ipsi  uxori  maritus  displicuerit
christianus, eique proposuerit aut a se divortium,
aut a Christo ? Hic ille quid eligat nisi Christum,
et dimittat uxorem laudabiliter propter Christum ?
Ambobus quippe  christianis  Dominus  praecepit
ne  quisquam  dimittat  uxorem,  excepta  causa
fornicationis. Ubi autem quaelibet ex eis persona
infidelis est, consilium Apostoli attendatur : Ut si
infidelis consentit habitare cum viro fideli, vir non
dimittat uxorem. Similiter et uxor fidelis virum, si
cum  illa  habitare  consenserit.  Quod  si  infidelis,
inquit, discedit, discedat : non est enim servituti subiectus
frater  aut  soror  in  huiusmodi1102 :  id  est,  si  infidelis
noluerit  esse  cum  coniuge  fideli,  hic  agnoscat
[269] fidelis suam libertatem, ne ita se subiectum
deputet  servituti  ut  ipsam  dimittat  fidem,  ne
coniugem amittat infidelem.

XXXII. Hoc et de filiis atque parentibus, hoc
de  fratribus  et  sororibus  intellegitur,  propter
Christum  omnes  esse  dimittendos,  cum
proponitur ista conditio, ut Christum dimittat, si
illos  secum  habere  desiderat.  Hoc  ergo  et  de
domo atque agris,  hoc et de iis  rebus quae iure
pecuniario possidentur, hoc loco accipiendum est.
Similiter enim etiam de his non ait : Quicumque
vendiderit  propter  me  quaecumque  licitum  est
vendere ;  sed :  Quicumque  dimiserit. Fieri  enim
potest  ut  dicatur  christiano  ab  aliqua  potestate,
1102 1 Cor 7, 12-15.
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Aut christianus non eris, aut si in hoc permanere
volueris,  domum, possessionesque  non habebis.
Tunc vero etiam illi divites, qui in suis divitiis sic
statuerant permanere, ut ex earum bonis operibus
promererentur  Deum,  haec  dimittant  potius
propter Christum, quam propter haec Christum ;
ut  accipiant  in  hoc  saeculo  centuplum,  cuius
numeri  perfectione  significantur  omnia  (Fidelis
quippe hominis totus mundus divitiarum est1103 ; fiuntque
hoc  modo  quasi  nihil  habentes,  et  omnia
possidentes1104),  et  in  futuro  saeculo  possideant
vitam aeternam ; ne propter ista dimisso Christo,
in mortem praecipitentur aeternam.

XXXIII. Hac quippe lege et conditione, non
illi  tantum  qui  mentis  excellentia  perfectionis
consilium receperunt,  ut vendita  sua pauperibus
distribuerent,  et  humeris  ab  omni  saeculi  huius
sarcina  liberioribus  levem  Christi  sarcinam
ferrent ;  sed  etiam  quisquis  infirmior,  et  illi
gloriosissimae  perfectioni  minus  idoneus,  qui
tamen  meminerit  se  veraciter  esse  christianum,
cum audierit  sibi proponi quod nisi haec omnia
dimiserit,  dimissurus  est  [270]  Christum,
apprehendet  potius  turrim  fortitudinis  a  facie
inimici1105 :  quia cum eam in sua aedificaret fide,
computavit  sumptus  quibus  perfici  posset1106,  id

1103 Prov 17, 6 (sec. LXX).
1104 2 Cor 6, 10.
1105 Ps 60, 4.
1106 Lc 14, 28.
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est, eo animo accessit ad fidem, ut huic saeculo
non  solum  verbis  renuntiaret ;  quia  et  si  emit
aliquid,  tamquam  non  possidens  erat,  et  si
utebatur  hoc mundo,  tamquam non utens  erat,
non sperans in incerto divitiarum, sed in Deo vivo1107.

XXXIV. Cum enim omnis qui renuntiat huic
saeculo, sine dubio renuntiet omnibus quae sunt
eius, ut possit Christi esse discipulus (ipse enim,
cum de sumptibus ad turris aedificium necessariis,
et de bello adversus regem alterum praeparando,
similitudines  praemisisset,  adiunxit  sic :  Qui  non
renuntiat  omnibus quae sunt eius,  non potest meus esse
discipulus1108) ; profecto renuntiat etiam divitiis suis,
si quas habet, aut sic ut eas omnino non diligens,
totas  distribuat  indigentibus,  et  superfluis
exoneretur  sarcinis ;  aut  sic  ut  plus  diligens
Christum spem ab eis transferat in ipsum, atque
ita utatur illis, ut facile tribuens et communicans,
thesaurizet  in  coelo ;  paratusque  sit,
quemadmodum  parentes  et  filios  et  fratres  et
uxorem,  hoc  modo  et  istas  relinquere,  si  talis
conditio proposita fuerit, ut nisi dimisso Christo
eas habere non possit. Nam si aliter huic saeculo
renuntiat,  quando accedit ad fidei  sacramentum,
facit  quod  de  lapsis  beatus  Cyprianus  ingemit,
dicens : Saeculo verbis solis renuntiantes, et non factis1109.
De hoc quippe dicitur,  cum veniente tentatione

1107 1 Tim 6, 17 ; cf. 1 Cor 7, 30-31.
1108 Lc 16, 33.
1109 CYPRIAN., Ep. 11, 1.
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magis  ista  metuit  amittere,  quam  Christum
negare :  Ecce homo qui coepit aedificare, et non potuit
perficere1110. Ipse  est  etiam qui,  cum adhuc  longe
esset  adversarius  eius,  misit  legatos  quaerens
pacem1111 ;  id  est,  nondum affligente,  sed adhuc
imminente  ac  minante  tentatione,  ut  iis  non
careat,  quae  plus  [271]  diligit,  ad  relinquendum
Christum negandumque consentit. Et multi sunt
tales, qui etiam putant sibi ad augendas opes suas,
et multiplicanda delectamenta terrena, religionem
suffragari debere christianam.

XXXV. Sed non sunt tales divites christiani,
qui  licet  ista  teneant,  non  tamen  ab  eis  ita
tenentur, ut haec Christo anteponant ; quia veraci
corde  saeculo  renuntiarunt,  ut  nullam  spem  in
talibus  ponant.  Hi  uxores  et  filios  universasque
familias ad christianam religionem tenendam sana
erudiunt  disciplina.  Horum  domus  hospitalitate
ferventes,  recipiunt  iustum  in  nomine  iusti,  ut
mercedem  iusti  accipiant1112.  Frangunt  esurienti
panem  suum,  nudum  vestiunt,  captivum
redimunt1113,  thesaurizant  sibi  fundamentum
bonum  in  futurum,  ut  apprehendant  veram
vitam1114.  Et  si  forte  pro  fide  Christi  pecuniaria
damna perpetienda sunt, oderunt divitias suas : si

1110 Lc 14, 30.
1111 Lc 14, 32.
1112 Mt 10, 41.
1113 Is 58, 7 ; cf. Mt 25, 35.
1114 1 Tim 6, 19.
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suorum  orbitates  vel  separationes  pro  Christo
minatur  hic  mundus,  oderunt  parentes,  fratres,
filios, uxores : postremo si de ipsa huius corporis
vita cum adversario paciscendum est, ne desertus
deserat Christus, oderunt insuper animam suam.
De  iis  quippe  omnibus  mandatum  acceperunt,
quod aliter discipuli Christi esse non possint1115.

XXXVI. Nec tamen quia praeceptum est eis
ut oderint pro Christo et animas suas, vendendas
eas habent, aut illatis  sibi manibus effundendas :
sed parati sunt eas amittere, pro Christi nomine
moriendo, ne mortui vivant,  Christum negando.
Sic etiam divitias,  ad quas vendendas parati non
fuerunt  monente  Christo,  ad  perdendas  eas
debent parati esse pro Christo, ne cum eis pereant
perdito  Christo.  Habemus  hinc  utriusque  sexus
divites  clarissimasque  personas  martyrii  gloria
sublimatas.  Ita  multi  quos  rerum  suarum
venditione  piguerat  ante  perfici,  Christi  imitata
passione  sunt  repente  perfecti ;  et  qui  [272]
nonnullam infirmitatem  carnis  et  sanguinis  suis
divitiis perfecerunt, subito adversus peccatum pro
fide usque ad sanguinem certarunt. Quibus autem
non  provenit  corona  martyrii,  neque  illius
perfectionis  de  vendendis  rebus  suis  consilium
tam  grande  tamque  praeclarum  receperunt,  et
tamen  a  damnabilibus  immunes  criminibus
esurientem  Christum  paverunt,  sitienti  potum
dederunt,  nudum  vestierunt,  peregrinantem
1115 Lc 14, 26-27.
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susceperunt ; non sedebunt quidem cum Christo
sublimiter  iudicaturi,  sed  ad  ipsius  dexteram
stabunt  misericorditer  iudicandi1116.  Beati  enim
misericordes,  quoniam  ipsorum  miserebitur
Deus1117. Et iudicium sine misericordia fiet illi qui
non  fecit  misericordiam :  superexsultat  autem
misericordia iudicio1118.

XXXVII.  Proinde  isti  desinant  contra
Scripturas  loqui,  et  in  suis  exhortationibus  ad
maiora  sic  excitent,  ut  minora  non  damnent.
Num  enim  et  sanctam  virginitatem  aliter
exhortando  persuadere  non  possunt,  nisi
coniugalia  vincula  damnaverint,  cum  docente
Apostolo, unusquisque donum proprium habeat a
Deo,  alius  sic,  alius  autem  sic1119 ?  Ambulent
itaque  perfectionis  viam,  venditis  omnibus  suis
rebus,  et  misericorditer  erogatis.  Sed  si  vere
pauperes  Christi  sunt,  et  non  sibi,  sed  Christo
colligunt,  infirmiora eius membra quare puniunt
antequam  sedes  iudiciarias  acceperint ?  Si  enim
tales erunt, qualibus Dominus dicit : Sedebitis super
duodecim sedes,  iudicantes  duodecim tribus  Israel1120 ;  et
de  qualibus  Apostolus  dicit :  Nescitis  quoniam
Angelos  iudicabimus1121 ;  praeparent  se  potius  non

1116 Mt 25, 34-40.
1117 Mt 5, 7.
1118 Iac 2, 13.
1119 1 Cor 7, 7.
1120 Mt 19, 28.
1121 2 Cor 6, 3.
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criminosos,  sed  religiosos  divites  recipere  in
tabernacula aeterna, a quibus amici facti sunt de
mammona iniquitatis1122. Puto enim quod quidam
eorum  qui  haec  impudenter  atque  imprudenter
garriunt, a divitibus christianis et [273] piis in suis
necessitatibus sustentantur. Habet enim Ecclesia
quodammodo  suos  milites,  et  quodammodo
provinciales :  unde  dicit  Apostolus :  Quis  militat
suis  stipendiis  umquam ?1123 Habet  et  vineam  et
plantatores,  habet  gregem  et  pastores :  unde
consequenter dicit :  Quis plantat vineam, et de fructu
eius  non edit ?  quis  pascit  gregem,  et  de lacte  eius  non
percipit ?1124 Quamvis  talia  disputare,  qualia  isti
disputant, non sit militare, sed rebellare ; non sit
plantare vineam, sed eradicare ; non sit pascendos
congregare, sed perdendos a grege separare.

XXXVIII.  Sicut  autem  ipsi  qui  divitum
religiosis  obsequiis  aluntur  atque  vestiuntur
(neque enim ad suas necessitates nihil accipiunt,
nisi  ab  eis  qui  res  suas  vendunt),  non  tamen
iudicantur  atque  damnantur  ab  excellentioribus
Christi membris, qui maiori virtute, quam multum
commendat  Apostolus,  suis  se  manibus
transigunt1125 :  sic  nec  isti  damnare  debent
inferioris  meriti  christianos,  quorum  opibus
transiguntur ; sed recte vivendo et recte docendo

1122 Lc 16, 9.
1123 1 Cor 9, 7.
1124 1 Cor 9, 7.
1125 Act 20, 34.
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magis eis dicere :  Si nos vobis spiritalia seminavimus,
magnum  est  si  vestra  carnalia  metamus ?1126 Multo
quippe minori impudentia servi Dei, qui manuum
suarum  honestis  operibus  venditis  vivunt,
damnant istos a quibus nihil accipiunt, quam isti
qui  propter  aliquam  corporis  infirmitatem  non
valentes manibus operari,  damnant eos ipsos de
quorum facultatibus vivunt.

XXXIX. Ego qui haec scribo,  perfectionem
de  qua  Dominus  locutus  est,  quando  ait  diviti
adolescenti :  Vade,  vende  omnia  quae  habes,  et  da
pauperibus, et habebis thesaurum in coelo ; et veni, sequere
me1127,  vehementer adamavi,  et non meis  viribus,
sed gratia ipsius adiuvante sic feci.  Neque enim
quia dives non fui, ideo minus mihi imputabitur :
nam neque ipsi  Apostoli,  qui  [274]  priores  hoc
fecerunt,  divites  fuerunt.  Sed  totum  mundum
dimittit  qui  et  illud  quod  habet,  et  quod  optat
habere,  dimittit.  Quantum  autem  in  hac
perfectionis  via  profecerim,  magis  quidem novi
ego, quam quisquam alius homo ; sed magis Deus
quam ego. Et ad hoc propositum quantis possum
viribus  alios  exhortor,  et  in  nomine  Domini
habeo  consortes,  quibus  hoc  per  meum
ministerium  persuasum  est :  sic  tamen  ut
praecipue sana doctrina teneatur, nec eos qui ista
non faciunt, vana contumacia iudicemus, dicentes
eis  nihil  prodesse  quod  pudice,  quamvis

1126 1 Cor 9, 11.
1127 Mt 19, 21.
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coniugaliter vivunt, quod domos suas et familias
christiane  regunt,  quod  operibus  misericordiae
sibi thesaurizant in posterum ; ne ista disputando,
non  Scripturarum  sanctarum  tractatores,  sed
earum  accusatores  inveniamur.  Quod  ideo
commemoravi,  quoniam isti,  quando talia dicere
prohibentur ab eis qui hoc Domini consilium non
ceperunt,  respondent  eos  talia  disputari  nolle,
quoniam vitiis suis favent, et dominica praecepta
implere detrectant :  quasi non, ut de iis  taceam,
qui,  licet  infirmiores,  religiose  tamen  utuntur
divitiis, etiam ipsi cupidi et avari male his utentes,
et in terreno thesauro cor luteum figentes, quia et
ipsos necesse est usque ad finem portet Ecclesia,
sicut  illa  retia  usque  ad  littus  pisces  malos1128,
tolerabiliores  in  ea  sint  quam  isti,  qui  talia
sermocinando  et  disseminando,  ita  se  videri
magnos  volunt,  quia  divitias  suas  vel
quantulacumque patrimonia ex praecepto Domini
vendiderunt, ut eius haereditatem, quae usque ad
fines  terrae  dilatatur  atque  diffunditur  hac
doctrina  non  sana  perturbare  atque  evertere
moliantur.

XL.  Respondet  ad  quæstionem  V  de  cavenda
juratione.  –  Unde quia ex hac quidem occasione,
sed  tamen  iam  breviter  dixi  quid  etiam  de
Ecclesia  Christi  in  hoc  saeculo  sentiam,  id  est,
quia usque ad finem huius saeculi  [275] necesse
est portet bonos et malos, quoniam et hoc inter
1128 Mt 13, 47-50.
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tuas quaestiones interrogasti,  prolixam epistolam
iam  tandem  aliquando  concludam.  Iurationem
cave  quantum potes.  Melius  quippe  nec  verum
iuratur,  quam  iurandi  consuetudine,  et  in
periurium  saepe  caditur,  et  semper  periurio
propinquatur.  Sed  illi,  quantum  aliquos  eorum
audivi,  quid  sit  iurare  prorsus  ignorant :  putant
enim se non iurare, quando in ore habent :  Scit
Deus1129 ;  et :  Testis  est  Deus1130 ;  et :  Testem  Deum
invoco super animam meam1131 ; quia non dicitur :  Per
Deum, et quia talia reperiuntur in apostolo Paulo.
Sed  etiam  illa  ibi  contra  eos  inventa  est  quam
confitentur  esse  iurationem,  ubi  ait  Apostolus :
Quotidie morior, per vestram gloriam, fratres, quam habeo
in  Christo  Iesu  Domino  nostro1132.  In  graecis  enim
codicibus  reperitur  omnino  esse  hanc
iurationem :  ne  quis  in  latina  lingua  hoc  sic
intellegat  dictum,  per  vestram  gloriam, quomodo
dictum  est,  per  meum  adventum  iterum  ad  vos ; et
multa similia,  ubi dicitur, per aliquid, et non est
iuratio. Sed non ideo quia in suis Litteris iuravit
Apostolus, vir in veritate firmissimus, ludus nobis
debet  esse  iuratio.  Multo  enim  tutius,  ut  dixi,
quantum ad nos attinet, numquam iuramus ; ut sit
in ore nostro :  Est, est ;  non,  non, sicut Dominus

1129 2 Cor 12, 2.
1130 Rom 1, 9 ; Phil 1, 8.
1131 2 Cor 1, 23.
1132 1 Cor 15, 31.
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monet1133. Non quia peccatum est, verum iurare :
sed quia gravissimum peccatum est falsum iurare ;
quo citius cadit qui consuevit iurare.

XLI.  Accepisti  quod  mihi  videtur :  melius
exponant ista meliores ; non isti quorum novi iam
sententiam  reprobandam,  sed  alii  qui  veraciter
possunt. Nam et ego paratior sum discere quam
docere ; et tu magnum [276] conferes beneficium,
si ea quae illic a sanctis fratribus adversus istorum
vaniloquia disseruntur, non me facias ignorare. In
Domino recte et fideliter vivas, dilectissime fili.

EPISTOLA CLVIII.1134

DOMINO  VENERABILITERQUE
DILECTISSIMO  FRATRI  ET  CONSACERDOTI
AUGUSTINO,  ET  FRATRIBUS  QUI  TECUM  SUNT,
EVODIUS,  ET  FRATRES  QUI  MECUM  SUNT,  IN
DOMINO SALUTEM.

Evodius  Uzalensis  episcopus  laudabiles  mores  ac
felicem adolescentis cujusdam obitum prosecutus, ejusque et
aliorum  defunctorum  narratis  apparitionibus,  inquirit
utrum anima per mortem soluta non omni careat corpore,
quo possit ferri de loco in locum. Tum edoceri cupit qua
varia ratione de Deo et hominibus dicitur sapientia.

I. Debitum  flagito  epistolae  quam  misi ;  et  volui
primo  illud  discere  quod  interrogavi,  et  postea  hoc
requirere.  Audi  rem,  quia  dignaris,  quae  me  fecit
impatientem, ut et id festinarem nosse, si fieri  potest, in
1133 Mt 5, 37.
1134 Alias  CCLVIII,  quæ  autem  158  erat,  nunc  139.  –  Scripta  videtur
circiter hoc tempous.
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hac  vita.  Quemdam  puerum  habui  presbyteri  Armeni
Melonitani  filium  notarium :  hunc  iam  saeculo  se
mergentem,  nam  scholastico  proconsulis  excipiebat,  per
meam eruit Deus humilitatem. Fuit quidem, ut puerilis
aetas  habet,  promptus,  aliquantulum  inquietus,  et
accedente aetate (nam vigesimo et secundo anno solvitur),
ita eum gravitas morum, et custos bona vita ornavit, ut
satis delectet eius habere memoriam. Erat autem strenuus
in notis, [277] et in scribendo bene laboriosus, studiosus
quoque  esse  coeperat  lectionis,  ut  ipse  meam tarditatem
causa legendi nocturnis horis exhortaretur ; nam aliquanto
tempore noctis mihi ipse legebat, cum omnia siluissent : nec
volebat praeterire  lectionem, nisi  intellexisset,  et tertio et
quarto  repetebat,  et  nec dimittebat,  nisi  sibi apparuisset
quod  quaerebat.  Coeperam  eum  non  quasi  puerum  et
notarium habere, sed amicum quemdam satis necessarium
et suavem. Delectabant enim me fabulae ipsius.

II. Optabat quoque, quod ei praestitum est, dissolvi
et esse cum Christo1135.  Nam aegrotavit  sexdecim diebus
apud parentes suos, et memoriae vi de Scripturis pene tota
aegritudine loquebatur.  Sed ut ad finem vitae proximus
esse coepit, psallebat audientibus omnibus : Desiderat et
properat  anima mea ad atria  Dei1136 ;  et  post  haec
iterum psallebat : Impinguasti in oleo caput meum ;
et  poculum  tuum  inebrians  quam  praeclarum
est !1137 Ibi fuit occupatus ; hac se oblectabat consolatione.
Deinde cum solvi coepisset, signare se coepit in fronte, ita

1135 Phil 1, 23.
1136 Ps 83, 3.
1137 Ps 22, 5.
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ut sic descenderet manus ad os quod sibi cupiebat signare,
cum iam interior homo, et bene renovatus de die in diem,
domum luteam dimisisset. Mihi tantum gaudium accrevit,
ut arbitrer quod dimisso proprio corpore in meum animum
ingressus sit, et ibi mihi quamdam luciditatem praesentiae
suae  praestet,  quia  liberatione  et  securitate  illius  nimis
gaudeo ;  dici  non  potest.  Non  enim  levem  ei  exhibui
sollicitudinem, timens aetati adolescentis. Nam curavi ex
eo quaerere, ne forte feminae contagione fuisset pollutus :
liberum se esse  testatus est,  magis  ut nostrum gaudium
cumularetur.  Solutus  est  ergo.  Exsequias  praebuimus
satis  honorabiles,  et  dignas  tantae  animae ;  nam  per
triduum  hymnis  Dominum [278] collaudavimus  super
sepulcrum ipsius,  et  redemptionis  Sacramenta  tertio  die
obtulimus.

III. Sed ecce  post  biduum quaedam vidua honesta
Urbica  de  Figentibus,  quae  duodecim se  annos  viduam
dicebat, ancilla Dei, somnium vidit tale. Videt quemdam
diaconum ante quadriennium corpore exutum, cum servis
et ancillis  Dei virginibus et viduis  palatium praeparare.
Ornabatur autem, ut claritas loci fulsisset, et locus omnis
argenteus  putaretur.  Cum  illa  studiosius  interrogasset
cuinam hoc praepararetur ; respondit ille diaconus, puero
qui hesterno consumptus est, filio presbyteri praeparari. Et
in eodem palatio quemdam senem candidatum apparuisse,
qui  iuberet  duobus  candidatis  ut  pergerent,  et  corpus
ablatum de sepulcro ad coelum levarent. Cumque, inquit,
de  sepulcro  corpus  fuisset  assumptum  atque  in  coelum
levatum,  ramos  rosarum  virginum  (sic  enim  clausae
appellari solent) de eodem sepulcro surrexisse.
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IV. Narravi quid fuerit gestum. Modo quaestionem
audire dignare, et doce quod quaero. Cogit enim me istius
animae migratio talia percunctari. Cum in corpore sumus,
est nobis sensus interior solers pro agilitate studii nostri ;
et  tanto  vigilantior  et  ferventior,  quanto  fuerimus
studiosiores, et adhuc impedimento corporis retardari nos
videtur esse probabile. Quis autem omnia quae animus ex
corpore  patitur,  poterit  enarrare ?  Inter  has  turbas  et
molestias,  ex  suggestionibus,  ex  tentationibus,  ex
necessitatibus,  diversisque  calamitatibus  venientes,
fortitudinem  suam non  deserit  animus :  resistit,  vincit ;
aliquando vincitur. Tamen quoniam meminit sui, agilior
et sollicitior efficitur excitatus tantis laboribus, et rumpit
quosque nodos malitiae, et transit ad meliora. Quid dicam
dignatur intellegere  Sanctitas tua. Ergo cum in hac vita
[279] sumus,  talibus  egestatibus  impedimur,  et  tamen,
sicut  scriptum  est :  supervincimus  per  eum  qui
dilexit  nos1138.  Exeuntes  de  corpore,  et  onus  omne,  et
agile peccatum evadentes, qui sumus ?

V. Et  primum  quaero  utrum  aliquod  corpus  sit,
quod rem incorpoream, hoc est ipsius animae substantiam
non deserat, cum dimiserit hoc terrenum corpus, ne forte de
quatuor unum sit, aut aerium, aut aetherium. Cum enim
incorporea sit anima, si omni corpore caret, iam una est
omnium.  Et ubi  erit  ille  dives  purpuratus,  et  Lazarus
vulneratus ? Quomodo etiam meritis discernentur, ut ille
poenam,  ille  gaudium  habeat,  si  una ex  omnibus
incorporeis  apparuerit  anima :  si  tamen  figurate  illa
significata  non  sunt.  Certum  est  autem,  quae  locis
1138 Rom 8, 37.
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tenentur, corporibus tenentur, ut ille dives in flamma, et
pauper ille in sinu Abrahae1139. Si loca sunt, corpora sunt,
et in corporibus animae sunt ; incorporeae aut si poenae
vel  praemia  in  conscientiis  sunt.  Quaevis  est  ista  una
anima, effecta ex multis animis, affligatur, et laetetur in
una,  ut  appareat  substantia  ex multis  animis  collecta ;
aut  si  hoc  dicitur  quemadmodum  una  res  animus
incorporeus, et in eo memoria est, et voluntas, et intellectus,
et hae omnes causae incorporeae sunt, et habent officiorum
congruam portionem,  nec  tamen altera  alteram impedit.
Utcumque puto posse responderi, ut et aliquas poenae, et
aliquas  praemia  comitentur  in  una  ex  multis  animis
collecta substantia.

VI. Aut si non ita est, quid impedit si unusquisque
animus, cum corpore hoc solido caret, aliud habeat corpus,
ut ipse animus semper aliquod corpus animet ;  aut quo
transitum facit, si ulla regio est ad quam eum necessitas
ire  compellit ?  Quandoquidem et  ipsi  Angeli [280] nec
multi dici possunt, si non corporibus numerentur ; ut ait
ipsa  Veritas  in  Evangelio :  Possem rogare  Patrem
meum  ut  duodecim  mihi  legiones  angelorum
misisset1140.  Deinde  cum  constet  Samuelem  in  corpore
fuisse visum, quando excitatus est ad petitionem Saul1141 ;
et  Moysen,  cuius  corpus  sepultum  est  secundum
Evangelium,  manifestum  sit  in  corpore  eum venisse  ad
Dominum in monte1142,  cum constitissent. Quamquam et

1139 Lc 16, 19-22.
1140 Mt 26, 53.
1141 1 Reg 28, 14.
1142 Mt 17, 3.
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in apocryphis, et in secretis ipsius Moysi, quae scriptura
caret  auctoritate,  tunc  cum  ascenderet  in  montem  ut
moreretur, vi corporis efficitur, ut aliud esset quod terrae
mandaretur, aliud quod angelo comitanti sociaretur. Sed
non satis urget me apocryphorum praeferre sententiam illis
superioribus  rebus  definitis.  Videndum  ergo,  et  sive
auctoritate sive ratione indagandum quod quaeritur. Sed
dicitur quod resurrectio futura ostendat eam omni corpore
caruisse. Nec satis impedit, quandoquidem illi Angeli, qui
invisibiles etiam sunt, cum corporibus apparere voluerunt
et videri, et quaecumque illa positio corporum sit, eorum
spiritibus digna, tamen apparuerunt ad Abraham1143 et ad
Tobiam1144.  Ita  fieri  potest  ut  resurrectio  quidem carnis
istius, quae bene creditur futura sit, tamen sic anima illa
reddatur, ut corpore aliquo numquam caruisse reperiatur.
Cum enim  ex  quatuor  elementis  corpus  ipsum  constet,
unum videtur amittere, calidum scilicet, cum e corpore isto
migrare  videatur.  Nam remanet  quod  terrenum  est,  et
liquor non deest ; nec frigidae materiae elementum abest :
solum  illi  eximitur  calidum ;  quod  forte  secum  ipse
animus trahit, si de loco ad locum migrat. Hoc interim de
corpore dixerim.

VII. Videtur quoque mihi quod si in corpore [281]
positus,  ut  iam  dixi,  vegeto,  strenua  utitur  mentis
intentione, quanto magis expeditus, agilis, vegetus, fervens,
strenuus, intentus erit, et capacior efficitur ac melior, ut in
corpore  positus  gustaverit  virtutem !  Quo deposito  magis
quoque  abstersa  nube,  totus  serenus  effectus  est,  in

1143 Gen 18, 2.
1144 Tob 12, 15.
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tranquillitate  sine  tentatione  positus,  videat  quod
desideraverit, amplexetur quod amavit. Recordetur quoque
et amicorum, et quos iam praemiserat, agnoscat, et quos
post se dimisit : forte  sic est ; ego nescio,  discere quaero.
Satis  autem me perturbat,  si  soporem quemdam accipit
animus  ipse,  ne  talis  sit,  qualis  cum dormit  in  corpore
constitutus,  quasi  sepultus,  et  in  spe  tantum  vivens :
caeterum nihil  habens,  nihil  sciens ;  maxime  si  somnio
nullo  pulsetur.  Quae  res  vehementer  terret,  et  quasi
exstinctum indicat animum.

VIII. Illud  etiam  quaero,  si  corpus  habere  fuerit
indagatus, utrum et aliquo sensu non careat ? Certe si non
odorandi  necessitas  ei,  ut  puto,  ingeri  potest,  neque
gustandi,  sed  nec  tangendi :  dubito  remanere  videndi  et
audiendi. Nam quid est quod audire dicuntur daemones,
non in omnibus quos vexant, nam et in his quaestio est ;
sed  etiam  cum  apparent  in  corporibus  suis ?  De  visu
autem  quomodo  transeunt  de  loco  in  locum,  si  corpus
habent, si sensu visibili duce carent ? Putas non ita sunt
animae  humanae  cum  de  corporibus  egrediuntur,  ut  et
corpus  aliquod  habeant,  et  sensu  aliquo  non  careant ?
Quid  est  et  illud,  quod  plerique  mortui  visi  sunt  in
domibus ita ingredi, ut soliti sunt, aut per diem, aut per
noctem a vigilantibus, ab ambulantibus ? Non hoc semel
audivi,  et  illud  quod  dicitur  plerumque  in  quadam
particula noctis, in locis in quibus humata corpora sunt, et
maxime in basilicis fieri tumultus et orationes. Non enim
ab  uno  hoc  audisse  me  memini ;  nam  testis  est [282]
visionis  istius  vir  quidam  sanctus  presbyter,  qui
multitudinem  talium  de  baptisterio  exeuntium  in
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corporibus  lucidis,  et  postea  in  medio  ipsius  ecclesiae
orationes  adverterit.  Haec  ergo  omnia  aut  illi  nostrae
inquisitioni  favent,  aut  si  fabulae  sunt,  mirum :  tamen
vellem aliquid ex hac re nosse, quia veniunt, et visitant, et
videntur exceptis somniis.

IX. Ex quibus  alia  nascitur  quaestio.  Non enim
modo  phantasiam  ego  curo,  quam  sibi  cor  ineruditum
fingit : visitationes loquor. Quomodo apparuit Ioseph per
somnium1145,  quomodo plerique  visitati  sunt.  Sic  ergo et
nostri quos praemisimus aliquando veniunt, ipsi apparent
per somnium, et loquuntur. Nam memini me ego ipse, et
Profuturum,  et  Privatum,  et  Servilium,  quos  memini
sanctos viros de monasterio praecessisse, locutos mihi, et ita
factum fuisse ut dixerunt. Aut si aliquis spiritus melior
est, qui eorum figuram assumit, et mentem visitat, viderit
ille cui omnia nuda a summa cervice sunt. Si quid ergo de
his omnibus tuae Sanctitati Dominus per rationem loqui
dignabitur,  rogo  ut  facere  me  digneris  participem huius
scientiae. Praeterire autem et hoc nolui ; forte enim pertinet
ad inquisitionem meam.

X. Puer ipse de quo agitur, tempore quo solvebatur,
exhibitus quodammodo pergit. Nam videtur per somnium
condiscipulus et conlector ipsius, cum quo mihi excipiebat,
qui iam ante octo menses corpore erat exemptus, venisse.
Cum  interrogaretur  ab  eo  qui  eum  tunc  cernebat,  cur
advenisset ;  ait  ille,  Ad amicum meum hunc ducendum
veni : et ita factum est. Nam et in domo ipsa seni cuidam
pene vigilanti,  apparuit  homo laurum portans in manu,
scriptum. At ubi ille visus est, adiungitur adhuc quod post
1145 Mt 1, 20.
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exitum  pueri,  pater  ipsius [283] presbyter  cum  sene
Theasio in monasterio esse coeperant consolandi se gratia,
sed post tertium diem pueri defuncti, videtur idem puer ad
monasterium ingressus, et a quodam fratre per quoddam
somnium  interrogatur  utrum sciret  se  fuisse  mortuum ?
Dixit  se  scire.  Utrum fuisset  a  Deo  receptus ?  Et hoc
secum  magna  retulit  gratulatione.  Cumque  causa
quaereretur cur advenisset, ait tunc ille : Missus sum ut
exhibeam patrem meum. Evigilat cui haec ostendebantur,
et narrat. Pervenit usque ad aurem episcopi Theasii. Qui
permotus  obiurgavit  dicentem,  ne  facile  perveniret  ad
aurem presbyteri, et perturbaretur tali nuntio. Quid diu ?
Post  dies  forte  quatuor  visitationis  cum  loquitur,  nam
modicam  senserat  febriculam,  periculum  nullum  erat,
medicus  aberat,  qui  penitus  sollicitudinem  nullam  esse
testaretur : at ubi se in lectum inclinavit, solutus est idem
presbyter.  Nec  taceo,  et  in  hoc  ipso  die  quo  puer
solvebatur,  petit  patrem ad pacem,  et  petit  tertio,  et  in
singulis osculis dicebat patri, Pater, dicamus Deo gratias ;
et  patrem  cogebat  ut  pariter  secum  dixisset,  quasi
communem exhortans ad migrandum ex hac vita. Nam
inter utrosque septem dies medii numerantur. Quid fiet de
tantis  rebus ?  Quis  erit  occultarum  istarum  causarum
fidelissimus magister ? Aestus cordis mei refundit se tibi
in  tempore  angustiae.  Dispensatio  exitus  pueri,  eiusque
patris  est  manifesta,  quia  duo  passeres  non  cadent  ad
terram sine voluntate Patris1146.

XI. Animam ergo omni corpore carere penitus non
posse,  illa  res,  ut puto,  ostendit,  quia  Deus solus omni
1146 Mt 10, 29.
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corpore  semper  caret.  Post  transitum  autem  animam,
quam magis  vigilantiorem fore  arbitror,  expositio tantae
molis  corporeae  ostendit ;  tunc  enim in actione  et [284]
cognitione  expedita  tanto  vinculo,  ut  puto,  apparet
praestantior,  et  omnis  illa  quies  spiritalis,  omnibus
perturbationibus  et  erroribus  liberam  demonstrat,  non
marcidam, et  quasi  segnem, et  torpidam,  et  implicatam
facit : quippe cui sufficit perfrui etiam ipsa libertate quam
adepta est, cum mundo et corpore caret ; nam intellectum
ea pasci, et ponere os spiritale ad fontem vitae prudenter
dixisti,  ubi est felix et beata proprietate mentis  suae.1147

Nam aliquando ego Servilium fratrem post eius exitum
per somnium vidi adhuc positus in monasterio, qui dixit
quod nos per rationem laboremus tendere ad intellectum, se
autem et tales in ipsa contemplationis delectatione manere.

XII. Peto quoque ut quot modis sapientia dicatur,
ostendas  mihi ;  ut  sapientia  Deus,  ut  sapientia  animus
sapiens, quomodo dicitur ut lux, ut sapientia Beseleel qui
fabricatus  est  Tabernaculum,  vel  unguentarium1148,  ut
sapientia Salomonis,1149 vel si qua est alia, et quid invicem
distent : et utrum una illa sapientia aeterna cum Patre in
his  gradibus  intellegenda  sit,  quomodo  diversa  munera
dicuntur  Spiritus  sancti  qui  dividit  unicuique  propria
prout vult.1150 An excepta illa sola sapientia quae facta
non  est,  istae  factae  sunt,  et  propriam  habent
substantiam ?  an  effecta  sunt  et  ex  definitione  operis

1147 Lib. 9. Conf. c. 3, n. 6.
1148 Ex 31, 2.
1149 3 Reg 4, 30 ; cf. Mt 12, 42.
1150 Cf. 1 Cor 12, 11.
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acceperunt ? Multa requiro ; det tibi Dominus et gratiam
inveniendi,  et  sapientiam  dictandi,  et  ad  nos  celeriter
scribendi.  Imperite  et  rustice  scripsi :  sed  quia  dignaris
nosse quid quaeram, per Christum Dominum obsecro ut
in his corrigas me, et doceas quod intellegis me scire cupere.
[285]

EPISTOLA CLIX.1151

DOMINO  BEATISSIMO,  ET  VENERABILI  AC
DESIDERABILI FRATRI AC CONSACERDOTI MEO
EVODIO,  ET  TECUM  FRATRIBUS,  AUGUSTINUS,
ET MECUM FRATRES, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus  Evodio  respondens  ad  quæstiones  de
anima soluta corpore et de visis prodigiosis.

I. Frater iste nomine Barbarus, servus Dei est
iam diu apud Hipponem constitutus, et verbi Dei
fervidus ac studiosus auditor. Desideravit ad tuam
Sanctitatem litteras nostras ; in quibus tibi eum in
Domino commendamus, tibique per eum salutem
debitam dicimus.  Litteris  autem Sanctitatis  tuae,
quibus  ingentes  texuisti  quaestiones,  respondere
operosissimum est, etiam otiosis, et multo maiore
quam nos sumus, praeditis facultate disserendi et
acrimonia intellegendi. Duarum sane epistolarum
tuarum,  quibus  multa  et  magna  conquiris,  una
nescio  quomodo  aberravit,  et  diu  quaesita  non
potuit  reperiri :  altera  vero,  quae  inventa  est,
habet  commendationem  suavissimam  servi  Dei
boni  et casti  adolescentis,  quomodo ex hac vita

1151 Alias C, quæ autem 159 erat, nunc 133. – Scripta post superiorem.
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migraverit,  et  quibus  visionum  fraternarum
attestationibus  meritum  eius  vobis  insinuari
potuerit.  Deinde  ex  hac  occasione  proponis  et
versas  de  anima  obscurissimam  quaestionem,
utrum cum aliquo corpore egrediatur e corpore,
quo  possit  ad  corporalia  loca  ferri,  vel  locis
corporalibus contineri.  Huius igitur rei tractatus,
si tamen ad liquidum a talibus quales nos sumus,
examinari  [286]  potest,  curam  atque  operam
negotiosissimam postulat, ac per hoc mentem ab
his  occupationibus  otiosissimam.  Si  autem
breviter vis audire quid mihi videatur, nullo modo
arbitror animam e corpore exire cum corpore.

II. Visiones  autem  illae,  futurorumque
praedictiones  quomodo  fiant,  ille  iam  explicare
conetur, qui novit qua vi efficiantur in unoquoque
animo  tanta,  cum  cogitat.  Videmus  enim,
planeque  cernimus  in  eo  fieri  rerum  multarum
visibilium,  et  ad  caeteros  corporis  sensus
pertinentium, innumerabiles imagines : quae non
interest  quam  ordinate  vel  turbide  fiant ;  sed
tantum quia fiunt, quod manifestum est, qua vi et
quomodo fiant quisquis potuerit  explicare (quae
omnia  certe  quotidiana  sunt  atque  continua),
audeat  praesumere  aliquid  ac  definire  etiam  de
illis  rarissimis visis.  Ego autem tanto minus hoc
audeo,  quanto  minus  id  quoque  in  nobis  quod
vita continua vigilantes dormientesque experimur,
quo pacto fiat explicare sufficio. Non cum ad te
dictarem  hanc  epistolam,  teipsum  animo
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contuebar,  te  utique absente atque nesciente,  et
quomodo  possis  his  verbis  moveri,  secundum
notitiam quae mihi de te inest, imaginabar ; atque
id quonam modo in animo meo fieret, capere ac
investigare non poteram, certus tamen non fieri
corporeis  molibus,  nec  corporeis  qualitatibus,
cum  corpori  simillimum  fieret :  hoc  interim
habeas, ut ab occupato et festinante dictatum. In
duodecimo  autem  libro  eorum  quos  de  Genesi
scripsi, versatur haec quaestio vehementer, et ex
multis  rerum  expertarum  atque  credibiliter
auditarum exemplis disputatio illa silvescit. Quid
in  ea  potuerimus  vel  effecerimus,  cum  legeris,
iudicabis ;  si  tamen Dominus  dignabitur  donare
ut eos mihi libros, quantum possum congruenter
emendatos,  iam liceat  [287]  edere,  et  multorum
fratrum  exspectationem  non  iam  longa
disputatione suspendere.

III. Narrabo  autem  unum  aliquid  breviter
unde  cogites.  Frater  noster  Gennadius,
notissimus  fere  omnibus,  nobisque  carissimus
medicus,  qui  nunc  apud  Carthaginem  degit,  et
Romae  suae  artis  exercitatione  praepolluit,  ut
hominem religiosum nosti, atque erga pauperum
curam  impigra  misericordia  facillimoque  animo
benignissimum,  dubitabat  tamen  aliquando,  ut
modo nobis retulit, cum adhuc esset adolescens,
et in his eleemosynis ferventissimus, utrum esset
ulla  vita  post  mortem.  Huius  igitur  mentem et
opera  misericordiae  quoniam Deus nullo  modo
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desereret,  apparuit  illi  in  somnis  conspicuus
iuvenis et dignus intendi, eique dixit : Sequere me.
Quem  dum  sequeretur,  venit  ad  quamdam
civitatem, ubi audire coepit a dextera parte sonos
suavissimae  cantilenae,  ultra  solitam  notamque
suavitatem ;  tunc  ille  intento  quidnam esset,  ait
hymnos esse beatorum atque sanctorum : sinistra
autem  parte  quid  se  vidisse  retulit,  non  satis
memini. Evigilavit, et somnium fugit, tantumque
de illo quantum de somnio cogitavit.

IV. Alia  vero nocte,  ecce idem ipse iuvenis
eidem  rursus  apparuit,  atque  ab  illo  utrum
cognosceretur  interrogavit :  respondit  iste  quod
eum  bene  planeque  cognosceret.  Tunc  ille
quaesivit ubi se nosset. Nec memoriae defuit quid
iste  identidem  responderet ;  totumque  visum
illud,  hymnosque sanctorum ad quos audiendos
eo duce venerat,  qua recentissimos recordabatur
facilitate  narravit.  Hic  ille  percontatus  est
utrumnam id quod narraverat, in somnis vidisset,
an vigilans :  respondit,  in  somnis.  At  ille,  Bene,
inquit,  recolis :  verum est, in somnis illa vidisti ;
sed etiam nunc in somnis  te videre  scias.  Haec
cum audisset iste, ita esse credidit, atque id [288]
responsione  firmavit.  Tunc  qui  hominem
docebat,  adiecit  et  ait :  Ubi  est  modo  corpus
tuum ? Ille  respondit :  In cubiculo meo.  Scisne,
inquit  ille,  in  eodem  corpusculo  nunc  illigatos
esse, et clausos, et otiosos oculos tuos, nihilque
illis oculis te videre ? Respondit : Scio. Tunc ille :
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Qui sunt ergo, inquit, isti oculi quibus me vides ?
Ad  hoc  iste  non  inveniens  quid  responderet,
obticuit.  Cui  haesitanti,  ille  quod  his
interrogationibus  docere  moliebatur,  aperuit ;  et
continuo : Sicut, inquit, illi oculi carnis tuae utique
in  dormiente  atque  in  lectulo  iacente,  nunc
vacant, nec aliquid operantur, et tamen sunt isti
quibus me intueris, et ista uteris visione ; ita cum
defunctus fueris, nihil agentibus oculis carnis tuae
vita  tibi  inerit  qua vivas, sensusque quo sentias.
Cave iam deinceps ne dubites vitam manere post
mortem. Ita sibi homo fidelis ablatam dicit huius
rei dubitationem : quo docente, nisi providentia et
misericordia Dei ?

V. Ista narratione dixerit aliquis tantae rei nos
non  solvisse,  sed  vinxisse  quaestionem.
Verumtamen  cum  his  verbis  credere,  vel  non
credere,  liberum  cuique  sit ;  seipsum  quisque
habet,  quo  se  avocet  ad  profundissimam
quaestionem.  Et  vigilat  homo,  et  dormit  homo
quotidie,  et  cogitat  homo :  dicat  unde fiant  ista
similia formis, similia qualitatibus, similia motibus
corporum, nec tamen materie corporali ; dicat si
potest. Si autem non potest, quid se praecipitat de
rarissimis  aut  inexpertis  quasi  definitam  ferre
sententiam,  cum  continua  et  quotidiana  non
solvat ? Ego autem, quamvis quo modo fiant ista
veluti  corporea  sine  corpore,  verbis  prorsus
explicare  non possim ;  tamen sicut scio non ea
corpore  fieri,  utinam  sic  scirem  quo  modo
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discernerentur  quae  videntur  aliquando  per
spiritum,  et  per  corpus  videri  putantur ;  quove
modo distinguantur visa eorum quos error [289]
vel  impietas  plerumque  deludit,  quando  visis
piorum  atque  sanctorum  similia  pleraque
narrantur !  quorum  exempla  si  commemorare
voluissem,  tempus  mihi  potius  quam  copia
defuisset.  In  Domini  misericordia  vegeteris,
domine beatissime, et venerabilis et desiderabilis
frater.

EPISTOLA CLX.1152

EVODIUS AUGUSTINO EPISCOPO, SALUTEM.

Evodius Augustino, movens quæstioncm de ratione et
Deo.

1. Perfecta ratio illa est quae omnium rerum praestat
scientiam,  et  maxime  aeternarum rerum quae  intellectu
comprehenduntur :  hanc  aeternam  esse,  aeternam  esse
debuisse ;  aeternum  illud  esse  quod  nec  coepit,  nec
mutatur,  nec  variatur,  ipsa  docet  atque  ostendit  ratio :
quam necesse est esse aeternam, non solum quod aeterna
doceat et demonstret, sed multo magis quod ipsa aeternitas
non  potest  esse  sine  ratione ;  quia,  arbitror,  non  esset
aeternitas, si ratio ipsa aeterna non fuisset. Deinde Deum
esse, vel esse debuisse, nec aliter fieri debere quam ut Deus
esset,  ratio demonstrat.  Quae utique  sive  essent qui  hoc
scirent,  sive  non  essent,  tamen  cum  aeternus  sit  Deus,
dubitandum non est aeternam esse rationem quae Deum

1152 Alias CCXLVI, quæ autem 160 erat, nunc 134. – Scripta circa idem
tempus.
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esse oportuisse intenderet, et ita ut illi se demonstraret esse
coaeternam.

II. Sunt  autem quaedam quae ratione  coguntur  ut
[290] sint, ut anterior sit ratio, et effectus posterior eius
rei quam futuram esse ostendit ratio : ut verbi gratia, cum
mundus factus est, ratio habuit  ut fieret  mundus.  Prior
ergo ratio  quam mundus est.  Ea ergo quae scivit  ratio
futura  esse,  subsecuta sunt,  ut sit  princeps ratio,  postea
mundi operatio. Iam nunc quoniam ratio ostendit Deum
esse, vel necesse esse ut Deus esset, quid cui praeponemus ?
rationem Deo,  aut  rationem mundo,  an Deum rationi,
sine  qua Deum nullatenus  esse  probabile  est ?  si  enim
Deum esse aeternum, est ratione esse aeternum, quae est
ratio ?  Ergo  aut  Deus  est,  aut  Dei  est,  ut  ipsa  docet
ratio :  quae si  ipsa est  Deus,  ratio  ostendit  Deum esse
rationem, et possunt ista coaeva et coaeterna esse. Si autem
Dei est similitudo haec ratio, ostendit rationem Dei esse
similiter : et hoc erit coaevum et coaeternum. Deum autem
esse  similiter  fieri  non posse,  nisi  esset Deus,  ipsa ratio
ostendit : quae ratio si auferatur, quod dictu nefas est, non
erit Deus, si ratio non ostenderit necesse esse Deum. Tunc
ergo Deus est, cum eius ratio ostendit ut sit Deus. Deus
ergo quia est : sine dubio est ratio quae docuit quia est.

III. Quid ergo est,  si  dici  potest,  in Deo primum,
ratio, an Deus ? Sed Deus non erit, nisi fuerit ratio quae
doceat  Deum  esse  debere.  Ratio  quoque  non  erit,  nisi
Deus erit. Nihil ergo ibi primum, et postremum. Natura
ergo haec divina simul quodammodo habet et rationem et
Deum. Unum autem unum generat, aut ratio Deum, aut
Deus  rationem.  Subiectum autem,  aut  in  subiecto  forte
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dicatur ratio et Deus. Deus et ratio unus in uno. Bene
autem  Deus  generat  rationem :  quia  ratio  Deum  esse
demonstrat. Intellegitur autem Deus a ratione ut Filius a
Patre, et ratio a Deo, ut Pater a Filio. Nam et ipsa ratio
cum Deo  Deus  est.  Neque  enim  Deus  aliquando  sine
ratione fuit, aut ratio sine Deo. Tunc enim Deus est [291]
si  est  ratio,  et  tunc  Filius  est  si  est  Pater ;  ut  si  ratio
auferatur, sicut dictum est, quod dici fas non est, ne ipse
quidem Deus  est :  per  eius  enim  rationem est  actus  et
operatio ut sit Deus. Rursus eadem dicamus. Si ratio non
fuit,  Deus non fuit ; et si Deus non est, ratio non fuit.
Ratio ergo et Deus sempiterna res : et Deus et ratio simili
modo  res  sempiterna.  Connexio  autem  atque  unitio
rationis ad Deum, et Dei ad rationem, Patris ad Filium,
Filii  ad  Patrem,  principia  sibi  quodammodo  et  causas
existendi  praestant ;  quia  alterum  sine  altero  esse  non
potest. Deficitur in verbis, et quodcumque dicitur, ad hoc
dicitur, ne sileatur. Utrum autem germen rationis Deum
dicamus, an Dei germen rationem, quia nec fructus sine
radice  esse  potest,  nec  sine  fructu  radix  aliquid  est ?
(Similitudo sit  ducta,  ut quiddam intellegentiae  de Deo
signetur ; vivit enim et in grano tritici ratio fecundans, qua
sterile non sinitur esse : sed iterum si granum tritici non
esset, ex qua re ista produceret, ratio non haberet.)

IV. Cum igitur  ratio  quae Deus est,  aut ostendat
Deum rationem, aut rationem esse Deum, unum quodam
modo  alterum ostendens ;  non  ostenditur  Pater  nisi  per
Filium,  nec  Filius  ostenditur  nisi  per  Patrem ;  et  tunc
quasi in silentio sit Filius, quando per Patrem venitur ad
Filium,  ut  unum  quodam  modo  abscondatur,  alterum
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demonstretur :  ut  demonstrans  se  unus,  demonstret  et
alterum, nec possit unus sciri, ut lateat alter ; quia : Qui
me vidit, inquit, vidit et Patrem ; et :  Nemo venit
ad Patrem, nisi per me1153 ; et : Nemo venit ad me,
nisi quem Pater attraxerit1154. Arduum vehementerque
difficile  negotium  inivimus,  ut  aliquid  de  Deo  non
intellegentes intellegeremus. Tamen quemadmodum omnia
quae  sunt,  sine  quadam  specie  non  intelleguntur,  et
incognoscibilia [292] sunt ; sic multo magis sine Filio, hoc
est,  sine  ratione  incognitus  est  Deus.  Quid  enim ?  an
aliquando sine ratione Pater alogus fuit ? Quis hoc audeat
dicere ?  Cognoscendum  itaque  ratione  Deum  unum  ex
uno, vel unum in uno simul unum esse : quia unus est
Deus, cui necesse est illam inesse dilectionem quam semper
habendam ipsa ratio docet, vel Deus praecipit dilectionem
exhibendam esse.

EPISTOLA CLXI.1155

DOMINO  SANCTO,  VENERABILITER
DILECTISSIMO  FRATRI  ET  CONSACERDOTI
AUGUSTINO,  ET  FRATRIBUS  QUI  TECUM  SUNT,
EVODIUS,  ET  FRATRES  QUI  MECUM  SUNT,
SALUTEM IN DOMINO.

Evodius Augustino de eo quod scriptum est in 137
epistola  ad Volusianum, Si  ratio quæritur,  non erit
mirabile,  etc.,  quo dicto  abuti  eos  posse  ostendit,  qui

1153 Io 14, 9. 6.
1154 Io 6, 44.
1155 Alias CCXLVII, quæ autem 161 erat, nunc 49. – Scripta videtur an.
414.
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vellent  corporeis  oculis  a  Christo  Deum  videri,  contra
quam docuit Augustinus in 92 epistola ad Italicam.

I. Per Iobinum qui ad possessionem Marcianensem
missus erat, dudum unam quaestionem de ratione et Deo
missa  epistola  mea  interrogavi ;  cuius  adhuc  responsum
non merui. Sed quia epistolas Sanctitatis tuae, unam ad
illustrem  virum  Volusianum,  et  alteram  ad  Italicam
illustrem  in  Christo  feminam,  in  manibus  legentes
habuimus ;  occurrit  quod  in  priore  epistola  de  Domini
Iesu Christi Dei nostri carnali in Virgine conceptione, et
ex  ea  nativitate  posuisti,  "Si  ratio  quaeritur,  non  erit
mirabile ; [293] si  exemplum  poscitur,  non  erit
singulare",  et  visum  est  posse  de  omni  nativitate,  et
hominis  vel cuiuslibet  animantis vel seminis  tale aliquid
dici.  Si  ratio  enim  eius  quaeratur,  non  indagabitur,  et
utique erit mirabile ; et si exemplum poscatur, quia nihil
tale  sit  in  exemplis,  erit  singulare.  Neque  enim  quis
conventus  viri  et  feminae,  vel  cuiuslibet  conceptionis
aliquando,  quod  in  secreto  formatur,  ratione  poterit
exponi : aut vero seminum ex terra nascentium, primitus
putrescentium, postea fructificantium ulla ratio invenietur.
Non enim et hoc mirabile non est vermem unum sine ullo
parente,  si  ad  singularitatem  aliquid  requiratur,  intra
pomum virgineo  conceptu  formatum,  perfectum inveniri :
unde  ad  exemplum arbitror  dictum :  Ego vermis,  et
non homo1156. De conceptionibus ergo sive coniunctorum,
sive  singularium,  nescio  quaenam  possit  ratio  exhiberi.
Non ergo de conceptione  Virginis  tantum non redditur,

1156 Ps 21, 7.
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sed  de  nulla  quidem arbitror  conceptione  posse  persolvi
rationem.

II. Si exemplum poscitur : ecce et de vento dicuntur
equae,  et  de  cinere  gallinae,  et  de  aqua anates,  et  alia
nonnulla animalia, sine virili semine, fetus proprios edere.
Certe  si  integrae  non  reddunt,  tamen  possunt  illibatae
concipere : quomodo ergo ponitur, "Si exemplum poscitur,
non  erit  singulare,"  quando  tot  exempla  procedunt ?
Nasci  etiam  in  corporibus,  non  solum  femineis,  verum
etiam virorum, intrinsecus dico, quaedam animalia, notum
est omnibus : numquid et ibi semen facit conceptionem ?
Ecce exempla, ecce miracula, de quibus ratio nullatenus
redditur. Aut si ad hoc redditur, quia in virgine homine
nihil tale umquam contingit ; tamen sunt exempla in aliis
rerum naturis, quia nata et sine seminibus concipiuntur,
ex quibus penitus  ratio reddi [294] nequaquam potest.
Tamen et in generatione est aliquid tale invenire quod sic
edat partus, ut integritas naturae non violetur. Soleo enim
audire quod aranea sine ulla virili conceptione et partus
corruptione, illa omnia fila ex quibus tentis haerere solet,
secundum naturae suae modum proferat mirabiliter, et sibi
tantum quasi singulari praestitum esse demonstret. Ergo
si et hoc quaeratur, non tantum mirabile est, sed exempla
talia rerum dari nullatenus possunt.  Metuo enim ne ob
hoc ipsa praecesserint in exemplis, ut qui non credidissent
virginem concipere posse, his exemplis convincerentur esse
quidem  mirabile,  sed  tamen  non  erit  singulare :  nam
omnia Dei opera mirabilia ; quia in sapientia facta sunt.
Si ergo hoc nobis obiciatur, quid respondebimus ?
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III. Illud etiam me urget  vehementissime,  quod sic
potest dici de corporis ipsius Domini clarificati substantia,
quia et ipsa poterit videre Dei substantiam (aisti enim in
epistola ad Italicam non posse1157 ; et certum est) : ut cum
rationem reddere  coeperimus  quia  non  potest,  hoc  nobis
obiciatur,  quia  si  quod  in  illa  conceptione  et  nativitate
factum est, mirabile est et singulare, nec rationem quaeri
nolunt, nec exemplum, quia unico hoc praestitum est : ut
quemadmodum eis  ratio  non  redditur  de  conceptione  et
generatione, sed in illo solo invenitur singulare ; sic de eius
visione ratio non reddatur, nec exemplum requiratur, sed
soli  illi  singulariter  licere divinitatis  substantiam corpore
videre.  Si  respondebitur  rationem  posse  reddi,  quia
corporea  re  incorpoream rem nequaquam cernere  liceat ;
metuo  ne  respondeatur  quia  et  conceptio  illa  ratione
exponi, et exemplis possit firmari. Aut enim in hominibus
ratio deficiet, et exempla [295] cessabunt, et confirmabunt
corpore suo Unigenitum videre posse Deum : aut si ratio
hic  reddita  fuerit,  consequetur  rationem  reddi  posse  ab
aliquibus nimis sapientibus viris, et illius conceptionis, et
consequentis generationis. Quid ergo talibus respondeatur,
percunctor.  Non  enim  certamina  semino,  sed
quemadmodum  insidiosis  respondeatur  interrogo.  Ego
tamen  sic  credo  Virginis  conceptionem  et  partum,
quomodo  semper  credidi :  et  corpore  quoque  clarificato
Deum  videri  non  posse,  utcumque  ratione  colligo.
Obviandum tamen censeo hominibus qui aut seditiones ex
quaestionibus  solent  excitare,  aut  ferventi  studio  ad
discendum  evigilare.  Ora  pro  nobis.  Pax  et  Caritas
1157 Epistolæ 92.
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Christi  Sanctitatem  tuam  nostri  memorem  perficiat,
domine sancte, venerabiliterque beatissime frater.

EPISTOLA CLXII.1158

DOMINO  BEATISSIMO,  ET  VENERABILI
FRATRI  ET  COEPISCOPO  SANCTO  EVODIO,  ET
TECUM  FRATRIBUS,  AUGUSTINUS,  ET  MECUM
FRATRES, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus Evodio respondet solutionem quæstionis
in  CLX.  epistola  propositæ  petendam  esse  ex  aliis
opusculis  a  se  editis.  Confirmat  opinionem  quam  in
epistola  CLIX.  tetigerat  de  anima corpore  soluta,  deque
visis  prodigiosis.  Postremo  vindicat  sententiam  illam  in
præmissa  proxime  epistola  reprehensam :  Si  ratio
quæritur, non erit mirabile etc.

I. Multa  quaeris  ab  homine  multum
occupato ;  et,  quod  est  gravius,  ea  putas
praecipitari debere dictando, [296] quae sunt tam
difficilia,  ut  cum  magna  diligentia  dictata  vel
scripta, vix perduci possint ad intellectum etiam
talium qualis ipse es. Huc accedit quia non tu et
tales  tantummodo  cogitandi  estis  lecturi  esse
quod scribimus ; sed utique et illi qui minus acuto
minusque  exercitato  ingenio  praediti,  eo  tamen
studio feruntur ad cognoscendas litteras nostras,
sive  amico,  sive  inimico  animo,  ut  eis  subtrahi
omnino non possint. Ista cogitanti cernis quanta
cura in scribendo esse debeat, praesertim de rebus
ita magnis, ut in eis et magni laborent. Si autem

1158 Alias CI, quæ autem 162 erat, numnc 43. – Scripta forte an. 415.
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cum aliquid  in  manibus  habeo,  intermittendum
est et differendum, ut ad ea potius respondeatur
quae  supervenientia  requiruntur ;  quid  fiet  si
etiam ipsis dum respondetur, alia supervenerint ?
Num placet ut etiam his omissis illa suscipiantur,
et semper priora fiant quae posteriora oboriuntur,
eaque  sola  terminare  contingat,  quibus  cum
scribuntur  non  supervenerit  aliquid  quod
quaeratur ?  Quod  ut  mihi  accidat  difficillimum
est ;  sed non opinor tibi hoc placere. Non ergo
debui alia  interrumpere cum tua supervenissent,
sicut  nec  tua,  si  alia  rursus  irruerint ;  et  tamen
servare hanc iustitiam non sinor. Nam ecce ut tibi
haec  ipsa  rescriberem,  quibus  id  admonerem,
intermisi quae agebam, et animum meum ad hanc
epistolam ab alia magna intentione detorsi.

II. Facile  autem fuit  hanc excusationem, ut
arbitror,  non  iniquam,  litteris  inditam  tibi
remittere ;  respondere autem inquisitionibus tuis
non ita facile est : et puto in ipsis opusculis quae
me  nunc  intentissimum  detinent,  non  defutura
quaedam  loca,  ubi  haec  ipsa  expediam  quae
requiris,  si  Dominus  faverit.  Iam  etiam  ex  iis
quaestionibus  quas  modo  misisti,  multa  soluta
sunt  in  eis  libris  quos  nondum  edidi,  sive  de
Trinitate,  sive  de  Genesi.  Quamquam  et  illa  si
relegas quae tibi iamdiu nota sunt, [297] vel, nisi
fallor, fuerunt, quia ea fortasse oblitus es quae te
conferente  mecum  ac  sermocinante  conscripsi,
sive  de  Animae  Quantitate,  sive  de  Libero
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Arbitrio ; invenies unde dissolvas, etiam sine mea
opera,  dubitationes  tuas,  adhibito  scilicet
nonnullo  labore  cogitationis,  ut  iis  quae  ibi  ad
intellectum  liquidum  certumque  perducta  sunt,
consequentia  nectantur.  Habes  etiam librum de
Vera  Religione,  quem  si  recoleres  atque
perspiceres, numquam tibi videretur, ratione cogi
Deum  esse,  vel  ratiocinando  effici  Deum  esse
debere.  Quandoquidem  in  ratione  numerorum,
quam  certe  in  usu  quotidiano  habemus,  si
dicimus, Septem et tria decem esse debent, minus
considerate  loquimur ;  non  enim  decem  esse
debent, sed decem sunt. De quibus itaque rebus
recte dicatur quod esse debeant, sive iam sint, sive
ut sint, satis quantum arbitror disputavimus in eis
libris  quos  commemoravi.  Homo enim  sapiens
esse debet, si est, ut maneat ; si nondum est, ut
fiat : Deus autem sapiens non esse debet, sed est.

III. Illa quoque de visis, quae tibi nuperrime
scripsi,  et  ea  commemoras  subtiliter  dicta,  sed
maioribus  te  quaestionibus  implicasse,  recense
etiam  atque  etiam,  et  cogita  diligentius,  nec
pertranseat, sed habitet in eis consideratio tua ; et
inde  fortasse  utcumque  conicies  quomodo  sit
anima  praesens  vel  absens.  In  eis  quippe  visis
demoratur  in  somnis,  cum  abest  a  sensu
praesentiaque  cernendi  quam  praebet  oculis,
vigilans : hanc autem ab oculis, hoc est tamquam
a luminaribus corporis animae absentiam, quae fit
cum  dormimus,  si  vis  maior  augeat,  ut  totum
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quod est inde subtrahatur, mors est. Sicut ergo a
cernendi  sensu  ad  visa  somniorum,  non  cum
aliquo  corpore  abscedit,  nisi  forte  illa  quae
videntur in somnis corporea, nosque ipsos inter
illa,  hac  atque  illac  ferri  ac  referri  cum  aliquo
corpore  existimabimus ;  quod  iam  tibi  arbitror
non [298]  videri :  ita  si  tota penitus  abstrahatur
atque absit, quod fit in morte, non secum putanda
est  auferre  aliquod  corpus  ex  corpore.  Nam si
auferret,  profecto  etiam  cum  dormimus  et
abscedit  ab oculis,  in  quantum eos  relinquit,  in
tantum  oculos  secum  auferret,  quamlibet
subtiliores,  corporeos  tamen ;  quod  non  facit.
Verumtamen aufert  secum quosdam simillimos,
sed non corporeos, quibus visa simillima cernit in
somnis, sed nec ipsa corporea.

IV. Porro  si  aliquis  contendat  etiam  visa
somniorum quae similia corporibus apparent, non
esse nisi corporea, videtur sibi aliquid dicere, nec
ista ingenii tarditas facile convincitur ; multorum
quippe  est  etiam  non  mediocriter  acutorum :
quoniam  parum  attendunt  quantum  valeant
imagines  corporum,  quae  fiunt  in  spiritu,  nec
omnino  sunt  corpora.  Cum  vero  eas  coguntur
intueri,  si  recte  adverterint,  atque  compererint
non eas esse corporeas, sed corporum simillimas,
rationem  tamen  de  his  non  continuo  valent
reddere,  quibus  causis  et  quemadmodum  fiant,
qua  denique  natura  sua  subsistant,  vel  in  quo
subiecto  sint :  utrum  ita  in  animo  fiant  ut  in
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membrana  ex  atramento  litterae,  ubi  utraque
substantia est, membrana scilicet et atramentum ;
an sicut sigillum in cera, vel figura quaelibet cui
cera subiectum est,  illa  in  subiecto ;  an utroque
modo fiant  ista  in  spiritu  nostro,  aliquando sic,
aliquando autem sic.

V. Movent enim non solum ea ut cogitemus
ea quae absunt a sensibus corporis,  et in nostra
reperiuntur memoria, vel quae nos ipsi ut libitum
est,  facimus,  disponimus,  augemus,  minuimus,
situ,  habitu,  motu,  innumerabilibus  qualitatibus
formisque variamus. Talia sunt fortassis etiam illa
quibus  deludimur  dormientes,  quando  non
divinitus  admonemur ;  nisi  quod  haec  volentes
agimus, illa praeter [299] arbitrium patimur. Non
solum haec movent quae in animo de ipso animo
fieri  non  absurde  quis  putat  (quamvis  et  hoc
causis occultioribus, quibus agitur ut istud potius
quam  illud  in  conspectum  animi  veniat) ;  sed
etiam quod ait propheta : Et dixit mihi Angelus qui
loquebatur  in me1159.  Neque enim forinsecus voces
ad aures corporeas Prophetae venisse credendum
est, cum dicit,  qui  loquebatur  in me, non, Ad me.
Utrum voces erant de spiritu factae, corporalibus
similes, quales agimus cum apud nos taciti multa
memoriter,  plerumque  etiam  cantando
transcurrimus,  sed  tamen editae  ab  Angelo  sibi
suggerente ? Et quod in Evangelio scriptum est :

1159 Zach 1, 9.
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Ecce  Angelus  Dei  apparuit  illi  in  somnis  dicens1160 :
Quomodo enim apparuerit, vel corpus angelicum
oculis  clausis  (Abrahae  quippe  vigilanti  sic
apparuerunt, ut eos etiam, cum pedes lavit eis1161,
contrectando  sentiret) ?  vel  spiritus  spiritui
dormientis  in  specie  aliqua  simili  corpori,  sicut
nos ipsi nobis videmur tali figura etiam per loca
moveri somniantes, longe aliter quam membra in
stratis iacentia moventur.

VI. Haec  ideo  mira  sunt,  quia  occultiorem
habent  rationem,  quam  ut  videri  vel  reddi  ab
homine  homini  possit.  Nam  istae  causae  sunt
admirationis, cum vel ratio cuiusque rei latet, vel
eadem res usitata non est, quod aut singularis aut
rara est.  Ex illa  ergo causa latentis  rationis,  ego
dixi  in epistola1162 quam te legisse commemoras,
cum eis responderem qui negant esse credendum,
quod  Christum  virgo  pepererit,  virgo
permanserit : Si ratio quaeritur, non erit mirabile : hoc
enim dictum est, non quod ratione res careat, sed
quod  eos  lateat  quibus  hoc  Deus  voluit  esse
mirabile.  Ex  alia  vero  admirationis  causa,  [300]
quae  ideo  est,  quia  insolitum  aliquid  occurrit,
scriptum  est  de  Domino  quod  miratus  sit
Centurionis  fidem ;  neque  enim  eum  rei  ullius
ratio potuit latere, sed admiratio pro laude posita
est  eius  cuius  par  in  populo  Hebraeo  non

1160 Mt 1, 20.
1161 Gen 18, 4.
1162 Epist. 137. ad Volusianum.
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apparuerat : unde ipsa admiratio satis exposita est,
cum  Dominus  ait :  Amen  dico  vobis,  non  inveni
tantam fidem in Israel1163.

VII. Quod autem adieci in eadem epistola : Si
exemplum poscitur, non erit singulare ; frustra tibi visus
es  velut  exempla  invenisse  de  vermiculo  qui  in
pomo  nascitur,  et  aranea  quae  filum  textrinae
suae corpore velut  integro parit.  Dicuntur enim
aliqua  argute  cuiusdam  similitudinis  gratia,  alia
remotius,  alia  congruentius ;  sed  solus  Christus
natus est ex virgine : unde iam intellegis, quantum
existimo,  cur  hoc  esse  dixerim  sine  exemplo.
Habent itaque omnia causas suas atque rationes
rectas et  inculpabiles,  quae Deus  vel  usitata  vel
inusitata operatur. Sed hae causae atque rationes
cum  latent,  miramur  quae  fiunt ;  cum  autem
patent,  consequenter  ea  vel  convenienter  fieri
dicimus ;  nec  mirandum  esse,  quia  facta  sunt,
quae  ratio  exigebat  ut  fierent.  Aut,  si  miramur,
non inopinata stupendo, sed excellentia laudando
miramur :  quo genere  admirationis  Centurio  ille
laudatus  est.  Nec  ideo  reprehendenda  est
sententia qua dictum est : Si ratio quaeritur, non erit
mirabile ; quoniam  est  aliud  genus  admirationis,
etiam cum ratio manifesta est admiranti :  neque
enim  propterea  culpatur  sententia  qua  dictum
est :  Deus  neminem  tentat1164,  quoniam  est  aliud

1163 Lc 7, 9.
1164 Iac 1, 13.
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genus  tentationis,  propter  quod  recte  itidem
dictum est : Tentat vos Dominus Deus vester1165.

VIII. Nec  quisquam  existimet  ideo  merito
posse dici corporeis oculis a Filio Patrem videri,
ac non potius [301] sicut a Patre Filium, quia illi
qui  hoc  putant,  cum  in  reddenda  ratione
defecerint,  possunt  et  ipsi  dicere :  "Si  ratio
quaeritur,  non  erit  mirabile" :  hoc  enim dictum
est, non quia non est ratio,  sed quia latet.  Illius
autem  non  miraculi,  sed  erroris,  demonstrare
debet nullam esse rationem, quisquis id opinantes
refellere aggreditur. Sicut enim nulla ratio est qua
Dei natura moriatur, aut corrumpatur, aut peccet ;
et  cum  hoc  Deum  non  posse  dicimus,  non
derogamus  potestati  eius,  sed  aeternitatem
veritatemque  laudamus :  ita  cum  dicimus  non
posse videri oculis corporeis, non latet, sed patet
ratio  bene  intellegentibus,  qua  perspicuum  est
Deum  corpus  non  esse,  nec  aliquid  corporeis
oculis  cerni  posse,  nisi  quod  alicuius  intervalli
interpositione cernatur : id autem nonnisi corpus
esse, eamque substantiam quae minor sit in parte
quam in toto ;  quod de Deo credere nefas esse
debet etiam iis qui hoc intellegere nondum valent.

IX. Latet ratio diversarum commutationum ;
et hinc est omnium visibilium silva miraculorum :
numquid  tamen ideo  latet  esse  corpora,  habere
nos  corpus,  nullum  esse  quantulumcumque
corpusculum,  quod  non  pro  suo  modo  loci
1165 Deut 13, 3.
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occupet spatium ; nec in eo quod occupat ubique
sit totum, sed minus sit in parte quam in toto ?
Haec  quoniam non  latent,  his  contexenda  sunt
consequentia, quod nunc facere nimis longum est,
quibus  ostendatur  non  rationem  latere,  sed
rationem omnino nullam esse qua credi debeat,
vel  possit  intellegi,  Deum qui  ubique  totus  est,
nec  per  spatia  locorum  corporea  mole
diffunditur,  in  qua  necesse  habeat  partibus
maioribus minoribusque constare, cerni corporeis
oculis  posse.  Unde  plura  dicerem  si  hoc  in
epistola  ista  suscepissem,  in  cuius  longitudinem
non  sentiens  progressus  sum,  pene  oblitus
occupationum mearum, ita ut fortasse, quod non
arbitrabar, intentioni tuae [302] satis fecerim, qui
potes  paucis  admonitus  plura  cogitare  quae
competunt ;  sed  non  etiam  eorum  in  quorum
manus  non  inaniter  venire  ista  possunt,  si
diligentius  et  copiosius  disserantur.  Laborant
autem homines in discendo, et brevia non valent
intellegere,  prolixa  non  amant  legere.  Laborant
itidem in docendo, qui et pauca tardis, et multa
pigris  frustra  ingerunt.  Mitte  et  illius  epistolae
exemplum,  quae  apud  nos  aberrans  non  potuit
inveniri.

EPISTOLA CLXIII.1166

1166 Alias  XCVIII,  qu  autem  163  erat,  nunc  44.  –  Scripta  paulo  post
superiorem.
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EVODIUS  EPISCOPUS,  AUGUSTINO
EPISCOPO.

Evodius Augustino proponit aliquot quæstiones.
Pridem  quaestiones  misi  ad  Sanctitatem  tuam :

unam  de  ratione  et  Deo,  puto  per  Iobinum  qui  servit
ancillis  Dei ;  alteram  de  corpore  Salvatoris,  de  quo
aestimatur  quod  substantiam  Dei  videat.  Tertiam dico
nunc :  anima  rationalis  quam  Salvator  cum  corpore
assumpsit,  utrum  in  una  de  opinionibus  est  illis  quae
proponuntur cum de animae origine quaeritur, si qua ibi
potest veritate fulciri ;  an quamquam rationalis  sit,  non
tamen  ex  iis  speciebus  quae  de  animalium  anima
dicuntur,  sed  in  alia  habetur.  Quartam interrogo :  qui
sunt illi spiritus, de quibus in Epistola sua ponit Petrus
testimonium  de  Domino,  dicens :  Mortificatus  carne,
vivificatus  spiritu :  in  quo  et  eis  qui  in  carcere
erant  spiritibus  veniens  praedicavit1167,  et  caetera ;
hoc inserens quod in inferno fuerunt, et [303] descendens
Christus  omnibus  evangelizavit,  omnesque  a  tenebris  et
poenis  per  gratiam liberavit,  ut  a tempore  resurrectionis
Domini, iudicium exspectetur exinanitis inferis. Quid ergo
in hac re Sanctitati tuae videatur, cupio nosse.

EPISTOLA CLXIV.1168

DOMINO  BEATISSIMO,  FRATRI  ET
COEPISCOPO  EVODIO,  AUGUSTINUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

1167 1 Pt 3, 18 ss.
1168 Alias XCIX, quæ autem 164 erat, nunc 87. – Scripta eodem tempore.
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Augustinus Evodio,  respondens ad duas quæstiones,
quarum  altera  est  de  loco  obscuro,  primæ  Petri  tertio
capite, altera de anima Christi.

I.  Quaestio  quam  mihi  proposuisti  ex
Epistola apostoli Petri, solet nos, ut te latere non
arbitror, vehementissime commovere, quo modo
illa  verba  accipienda  sint  tamquam  de  inferis
dicta. Replico ergo tibi eamdem quaestionem, ut
sive  ipse  potueris,  sive  aliquem  qui  possit
inveneris, auferas de illa atque finias dubitationem
meam. Quod si prior potuero, cum id donaverit
Dominus, tibique impartiri valuero, non fraudabo
Dilectionem  tuam :  nunc  autem  quae  me  ibi
moveant  intimabo,  ut  secundum  haec  de  illis
verbis  apostolicis,  vel  ipse  cogites,  vel  quem
idoneum repereris consulas.

II.  Cum  dixisset  Christum  mortificatum
carne,  vivificatum spiritu ;  continuo subiecit :  In
quo et iis qui in carcere erant conclusi, spiritibus veniens
praedicavit,  qui  increduli  fuerunt  aliquando,  quando
[304] exspectabat  Dei  patientia  in  diebus  Noe,  cum
fabricaretur arca, in qua pauci, id est octo animae salvae
factae sunt per aquam : deinde subiunxit et ait : Quod
et vos nunc simili forma Baptisma salvos fecit1169. Movet
itaque, si apud inferos Dominus, quando mortuus
est,  in  carcere  conclusis  spiritibus  praedicavit,
quid boni soli meruerint, ut Dominus ad inferna
descenderet,  qui  tunc  infideles  fuerunt  cum
fabricaretur  arca.  Etenim  post  tempora  Noe,
1169 1 Pt 3, 18 ss.
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multa  millia  tot  gentium  usque  ad  passionem
Christi  mortua  sunt,  quae  potuit  apud  inferos
invenire :  non  utique  eorum  qui  in  Deum
crediderant,  sicut  Prophetae  et  Patriarchae  de
stirpe Abrahae, sicut ipse retro Noe et tota domus
eius,  quae salva  facta est  per  aquam1170,  excepto
fortassis  uno  filio,  qui  postea  reprobatus  est ;
sicut etiam praeter progeniem Iacob, alii fuerunt
credentes  in  Deum,  sicut  Iob1171,  sicut  civitas
Ninive1172,  et si qui alii  sunt, qui vel apparent in
Scripturis,  vel  in  genere  humano  latent :  sed
eorum  dico  multa  millia  hominum,  qui  Deum
ignorantes, et daemonum vel simulacrorum cultui
dediti,  a  temporibus  Noe  usque  ad  passionem
Christi, ex hac vita emigrarunt, quos apud inferos
Christus inveniens, quomodo illis non praedicavit,
sed  illis  tantum,  qui  in  diebus  Noe  increduli
fuerunt, cum fabricaretur arca ? Aut si omnibus
praedicavit, cur illos solos Petrus commemoravit,
praetermissa  multitudine  tam  innumerabili
caeterorum ?

III. Et Dominum quidem carne mortificatum
venisse  in  infernum,  satis  constat.  Neque  enim
contradici  potest  vel  prophetiae  quae  dixit :
Quoniam non derelinques  animam meam in inferno1173 ;
quod  ne  aliter  quisquam  sapere  auderet,  in

1170 Gen 6, 13-22 ; 7, 1-24 ; Lc 17, 26-27.
1171 Ez 14, 14-20 ; Iac 5, 11.
1172 Ion 3, 5-10 ; Mt 12, 41 ; Lc 11, 30-32.
1173 Ps 15, 10.
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Actibus Apostolorum, idem Petrus exponit :  vel
eiusdem Petri illis verbis, quibus eum [305] asserit
solvisse  inferni  dolores,  in  quibus  impossibile  erat  eum
teneri1174.  Quis  ergo  nisi  infidelis  negaverit  fuisse
apud  inferos  Christum ?  Quod  si  movet
quemadmodum  accipiendum  sit  inferni  ab  illo
solutos dolores (neque enim coeperat in eis esse
tamquam in vinculis, et sic eos solvit tamquam si
catenas solvisset quibus fuerat alligatus) ; facile est
intellegere  sic  eos  solutos  esse  quemadmodum
solvi possunt laquei venantium, ne teneant ; non
quia tenuerunt. Potest et sic, ut eos dolores eum
solvisse credamus, quibus teneri ipse non poterat,
sed  quibus  alii  tenebantur,  quos  ille  noverat
liberandos.

IV.  Verum quinam isti  sint,  temerarium est
definire.  Si enim omnes omnino dixerimus tunc
esse  liberatos,  qui  illic  inventi  sunt,  quis  non
gratuletur, si hoc possimus ostendere ? praesertim
propter  quosdam qui nobis  litterario labore  suo
familiariter  innotuerunt,  quorum  eloquium
ingeniumque  miramur ;  non  solum  poetas  et
oratores,  qui  eosdem ipsos  falsos  deos  gentium
multis opusculorum suorum locis contemnendos
ridendosque  monstrarunt,  et  aliquando  etiam
unum  Deum  verumque  confessi  sunt,  quamvis
illa  superstitiosa  cum  caeteris  colerent ;  verum
etiam  illos  qui  haec  non  cantando  vel
declamando, sed philosophando dixerunt : multos
1174 Act 2, 24-27. – Lib. XII. de Gen. ad litteram, cap. 13.
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etiam  quorum  litteras  non  habemus,  sed  in
illorum  litteris  didicimus  secundum  quemdam
modum laudabiles vitas, ut excepto Dei cultu, in
quo  erraverunt  colentes  vana  quae  publice
colenda fuerant instituta, et creaturae potius quam
Creatori  servientes,  in  caeteris  moribus
parcimoniae,  continentiae,  castitatis,  sobrietatis,
mortis pro patriae salute contemptus, servataeque
fidei  non  solum  civibus,  verum  et  hostibus,
imitandi  merito  proponantur.  Quae  quidem
omnia  quando  non  referuntur  ad  finem  rectae
[306]  veraeque  pietatis,  sed  ad  fastum  inanem
humanae laudis et gloriae, etiam ipsa inanescunt
quodammodo,  steriliaque  redduntur :
verumtamen quadam indole  animi  ita  delectant,
ut  eos  in  quibus  haec  fuerunt,  vellemus  vel
praecipue, vel cum caeteris ab inferni cruciatibus
liberari,  nisi  aliter  se  haberet  sensus  humanus,
aliter iustitia Creatoris.

V.  Quae cum ita  sint,  si  omnes  inde solvit
Salvator,  et,  sicut  requirens  scripsisti,  exinanivit
inferna,  ut  deinceps  iudicium  iam  exspectaretur
extremum : haec sunt quae in hac re non immerito
movent,  quae  mihi  interim  cogitanti  solent
occurrere.  Primum, qua auctoritate firmetur ista
sententia.  Quod  enim  scriptum  est  in  morte
Christi factum solutis doloribus inferni : vel ad ipsum
potest  intellegi  pertinere,  quod  eos  hactenus
solverit,  hoc  est  irritos  fecerit,  ne  ab  eis  ipse
teneretur,  praesertim  quia  sequitur,  in  quibus
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impossibile  erat teneri eum1175. Vel si causa quaeritur
cur  voluerit  venire  in  infernum,  ubi  dolores  illi
essent,  quibus  teneri  omnino  non  poterat,  quia
erat,  ut  scriptum  est,  in  mortuis  liber1176,  in  quo
princeps  et  praepositus  mortis  non  invenit
aliquid,  quod  supplicio  deberetur :  hoc  scilicet
quod scriptum est,  solutis  doloribus  inferni, non in
omnibus,  sed  in  quibusdam accipi  potest,  quos
ille  dignos  ista  liberatione  iudicabat ;  ut  neque
frustra illuc descendisse existimetur, nulli  eorum
profuturus qui ibi tenebantur inclusi,  nec tamen
sit  consequens  ut  quod  divina  quibusdam
misericordia  iustitiaque  concessit,  omnibus
concessum esse putandum sit.

VI.  Et  de  illo  quidem primo homine  patre
generis humani, quod eum inde solverit, Ecclesia
fere  tota  consentit ;  quod  eam  non  inaniter
credidisse  credendum  est,  undecumque  hoc
traditum  sit,  etiamsi  canonicarum  [307]
Scripturarum  hinc  expressa  non  proferatur
auctoritas :  quamquam  illud  quod  in  libro
Sapientiae  scriptum  est :  Haec  illum,  qui  primus
factus est, patrem orbis terrarum, cum solus esset creatus,
custodivit, et eduxit illum a delicto suo, et dedit ei virtutem
continendi omnia1177,  magis pro hac sententia quam
pro  ullo  alio  intellectu  facere  videatur.  Addunt
quidam  hoc  beneficium  antiquis  etiam  sanctis

1175 Act 2, 24-27.
1176 Ps 87, 6.
1177 Sap 10, 1.
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fuisse concessum, Abel, Seth, Noe, et domui eius,
Abraham, Isaac,  et  Iacob,  aliisque Patriarchis  et
Prophetis, ut cum Dominus in infernum venisset,
illis doloribus solverentur.

VII.  Sed  quonam  modo  intellegatur
Abraham, in cuius sinum pius etiam pauper ille
susceptus est, in illis fuisse doloribus, ego quidem
non video : explicant fortasse qui possunt. Solos
autem duos, id est Abraham et Lazarum, in illo
memorabilis  quietis  sinu  fuisse  antequam
Dominus  in  inferna  descenderet,  et  de  istis
tantum duobus dictum fuisse illi diviti : Inter vos et
nos  chaos  magnum firmatum est,  ut  ii  qui  volunt  hinc
transire ad vos non possint, neque inde huc transmeare1178,
nescio  utrum  quisquam  sit  cui  non  videatur
absurdum.  Porro  si  plures  quam duo ibi  erant,
quis  audeat  dicere  non  ibi  fuisse  Patriarchas  et
Prophetas,  quibus  in  Scriptura  Dei  iustitiae
pietatisque tam insigne testimonium perhibetur ?
Quid  his  ergo  praestiterit  qui  dolores  solvit
inferni,  in  quibus  illi  non  fuerunt,  nondum
intellego ;  praesertim  quia  ne  ipsos  quidem
inferos  uspiam Scripturarum in bono appellatos
potui  reperire.  Quod  si  nusquam  in  divinis
auctoritatibus  legitur,  non  utique  sinus  ille
Abrahae,  id  est  secretae  cuiusdam  quietis
habitatio, aliqua pars inferorum esse credenda est.
Quamquam in his ipsis tanti magistri verbis, ubi
ait  dixisse  Abraham :  Inter  vos  et [308] nos  chaos
1178 Lc 16, 26.
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magnum firmatum est, satis, ut opinor, appareat non
esse  quamdam  partem,  et  quasi  membrum
inferorum,  tantae  illius  felicitatis  sinum.  Chaos
enim  magnum  quid  est,  nisi  quidam  hiatus,
multum ea  separans  inter  quae  non  solum est,
verum etiam firmatus est ? Quapropter si in illum
Abrahae sinum Christum mortuum venisse sancta
Scriptura dixisset, non nominato inferno eiusque
doloribus,  miror  si  quisquam  ad  inferos  eum
descendisse asserere auderet.

VIII.  Sed  quia  evidentia  testimonia  et
infernum commemorant  et  dolores,  nulla  causa
occurrit cur illo credatur venisse Salvator, nisi ut
ab  eius  doloribus  salvos  faceret ;  sed  utrum
omnes quos in eis invenit, an quosdam quos illo
beneficio dignos iudicavit,  adhuc requiro : fuisse
tamen eum apud inferos, et in eorum doloribus
constitutis  hoc  beneficium  praestitisse  non
dubito. Unde illis iustis qui in sinu Abrahae erant,
cum  ille  in  inferna  descenderet,  nondum  quid
contulisset  inveni,  a  quibus  eum  secundum
beatificam praesentiam suae divinitatis numquam
video recessisse : sicut etiam eodem ipso die quo
mortuus  est,  promisit  latroni  quod  cum illo  in
paradiso fuisset futurus1179,  quando ad solvendos
inferni dolores fuerat descensurus. Profecto igitur
in paradiso atque sinu Abrahae,  etiam ante iam
erat  beatificante  sapientia,  et  apud  inferos
iudicante potentia : ubi enim non est nullo loco
1179 Lc 23, 43.
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obsessa  divinitas ?  Verumtamen  secundum
creaturam,  quam  ex  quodam  tempore
suscipiendo, manens Deus homo factus est, hoc
est  secundum animam eum fuisse  apud inferos
aperte  Scriptura  declarat,  et  per  prophetiam
praemissa,  et  per  apostolicum  intellectum  satis
exposita,  qua dictum est :  Non derelinques animam
meam in inferno1180. [309]

IX.  Scio  quibusdam  videri,  morte  Domini
Christi  iam  talem  resurrectionem  praestitam
iustis,  qualis nobis in fine promittitur ;  quoniam
scriptum est, illo terrae motu quo in eius passione
petrae scissae et  monumenta aperta sunt,  multa
corpora  resurrexisse  iustorum,  et  visa  cum  illo
quando resurrexit in sancta civitate1181. Qui utique
si  non  iterum  repositis  corporibus  dormierunt,
videndum  est  quemadmodum  intellegatur
Christus  primogenitus  a  mortuis1182,  si  eum  in  illa
resurrectione  tot  praecesserunt.  Quod  si
respondetur hoc dictum esse per anticipationem,
ut  monumenta  quidem  illo  terrae  motu  aperta
intellegantur,  cum  Christus  in  cruce  penderet,
resurrexisse  autem  iustorum  corpora  non  tunc,
sed cum ille prior resurrexisset : quamvis tunc, ut
dixi, anticipando fuisset adiunctum, ut et Christus
primogenitus a mortuis sine ambiguitate credatur,
et  illis  iustis  continuo  concessum  ut  ipso

1180 Ps 15, 10.
1181 Mt 27, 51.
1182 Apoc 1, 5.
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praeeunte  in  aeternam  incorruptionem  atque
immortalitatem  resurgerent ;  illud  adhuc  restat
quod  moveat,  quomodo  a  Petro  dici  potuerit,
quod  utique  verissime  dictum  est,  quando  per
illam  prophetiam  non  David,  sed  Christum
asseruit  fuisse  praedictum,  carnem  eius  non
vidisse  corruptionem1183 ;  et  quod  adiunxit  de
David, apud eos esse monumentum eius1184 : unde
illos  utique  non convincebat,  si  corpus  eius  ibi
iam non erat ; quia si et ante in recenti sua morte
resurrexisset, nec caro eius vidisset corruptionem,
posset  nihilominus  illud  monumentum  manere.
Durum autem videtur ut David non fuerit in illa
resurrectione iustorum, si eis iam aeterna donata
est, cuius Christus ex semine tam crebro, et tanta
evidentia,  tantaque honorificentia  commendatur.
Periclitabitur  etiam  illud  quod  ad  Hebraeos  de
iustis  antiquis  dicitur :  Quia  pro  nobis  meliora
providerunt, ne sine [310] nobis perfecti perficerentur1185 ;
si  iam  in  illa  resurrectionis  incorruptione
constituti  sunt,  quae  nobis  perficiendis  in  fine
promittitur.

X.  Cur  ergo  Petrus  eos  tantum
commemorare voluerit, quibus in carcere inclusis
Evangelium praedicatum est,  qui in diebus Noe
cum fabricaretur  arca1186 increduli  fuerunt,  vides

1183 Cf. Act 2, 27-31.
1184 Act 2, 29.
1185 Hebr 11, 40.
1186 1 Pt 3, 20.
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quam  latebrosum  sit,  et  quae  me  moveant  ne
affirmare hinc aliquid audeam. Huc accedit, quia
cum  dixisset  apostolus :  Quod  et  vos  nunc  simili
forma  Baptisma  salvos  facit ;  non  carnis  depositio
sordium, sed conscientiae bonae interrogatio in Deum per
resurrectionem  Iesu  Christi,  qui  est  in  dextera  Dei,
deglutiens mortem, ut vitae aeternae haeredes efficeremur,
profectus in coelos, subiectis sibi Angelis et Potestatibus et
Virtutibus1187 ;  continuo  subiecit :  Christo  igitur  in
carne passo,  et  vos  eadem scientia  armamini ;  quia  qui
passus est in carne, desiit a peccatis, in hoc ut iam non
hominum desideriis, sed voluntate Dei quod reliquum est
in  carne  vivat  tempus1188 :  deinde  ait :  Sufficit  enim
praeteritum  tempus  ad  voluntatem  hominum
consummatum  ambulantibus  in  libidinibus,  et
concupiscentiis, et ebrietate, comessationibus, potationibus,
et  illicitis  idolorum  servitutibus,  in  quo  stupescunt  non
concurrere  vos  in  eamdem  luxuriae  confusionem
blasphemantes. Qui reddent rationem ei qui paratus est
iudicare  vivos  et  mortuos1189 :  his  dictis  subnectit :
Propter  hoc  enim  et  mortuis  evangelizatum  est,  ut
iudicentur  quidem  secundum  homines  in  carne,  vivant
autem secundum Deum spiritu1190.

XI.  Quem  non  moveat  ista  profunditas ?
Mortuis  dicit  evangelizatum :  quos  profecto  si
intellexerimus, qui de [311] corpore exierunt, illi

1187 1 Pt 3, 21-22.
1188 1 Pt 4, 1-2.
1189 1 Pt 4, 3-5.
1190 1 Pt 3, 6.
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opinor erunt de quibus supra dixit :  Qui increduli
fuerunt in diebus Noe ; aut certe omnes, quos apud
inferos  Christus  invenit.  Quid sibi  ergo vult,  ut
iudicentur  quidem  secundum  homines  in  carne,  vivant
autem secundum Deum spiritu ? quomodo iudicantur
in carne, quam non habent, si apud inferos sunt ;
vel  quam  nondum  receperunt,  si  etiam  a
doloribus inferni soluti sunt ? Neque enim si, ut
quaerendo dicis,  exinaniti  sunt inferi, omnes etiam
qui  tunc  ibi  fuerunt,  in  carne  resurrexisse
credendi  sunt ;  aut  qui  resurgentes  apparuerunt
cum Domino, ad hoc carnem receperunt, ut in ea
iudicarentur  secundum hominem :  quod nec  de
illis  video quo modo accipi  possit,  qui  increduli
fuerunt in  diebus Noe ;  non enim eos in carne
vixisse scriptum est, aut credi potest ideo solutos
dolores inferni,  ut qui inde liberarentur,  carnem
ad luendam poenam reciperent. Quid est ergo, ut
iudicentur  secundum  homines  in  carne,  vivant  autem
secundum Deum spiritu ? an forte hoc praestitum est
eis  quos  apud  inferos  Christus  invenit,  ut  per
Evangelium  vivificarentur  spiritu,  quamvis  in
futura resurrectione in carne iudicandi sint, ut per
aliquam carnis poenam transeant in regnum Dei ?
Quod  si  ita  est,  cur  hoc  tantum  de  illis  qui
quondam non crediderunt in diebus Noe, ac non
etiam  de  caeteris  quos  illic  Christi  visitatio
comperit,  per  Evangelii  praedicationem  spiritu
revixerunt,  postea  transitoria  poena  in  carne
iudicandi ?  Quod  si  de  omnibus  acceperimus,
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manet  quaestio,  quare  Petrus  eos  tantum
commemoravit,  qui  tunc  increduli  fuerunt  cum
fabricaretur arca.

XII. Movet etiam illud, quod ii qui de hac re
conantur  reddere  rationem,  ideo  dicunt  Christo
ad inferos descendente, iis qui ibi inventi sunt, illa
loca  poenalia  tamquam  carceres  exinanitos,  qui
non  audierant  [312]  Evangelium,  quod  illis
viventibus  nondum  toto  orbe  praedicabatur,  et
iustas habebant causas cur non credidissent, quod
eis non fuerat annuntiatum : deinceps autem non
habituros  excusationem,  qui  praedicationem
Evangelii  per  omnes  gentes  celebratam
diffusamque  contemnunt ;  et  ideo  illis  tunc
evacuatis carceribus iam iustum restare iudicium,
quo contumaces  et  infideles  etiam aeterno igne
puniantur. Nec attendunt qui hoc sentiunt, hanc
excusationem habere posse omnes qui etiam post
resurrectionem  Christi  antequam  ad  eos
Evangelium  perveniret,  ex  hac  vita  emigrarunt.
Neque  enim posteaquam Dominus  remeavit  ab
inferis, nemo permissus est iterum ire ad inferos,
nisi audito Evangelio, cum tam multi morerentur
toto  orbe  terrarum,  antequam  ad  eos  haec
annuntiatio  perveniret ;  qui  omnes  habebunt
excusationem,  quae  oblata  dicitur  eis  quibus
Dominus cum venisset, quia ante non audierant,
in inferno dicitur praedicasse.

XIII. Nisi forte dicatur etiam istos qui post
Domini resurrectionem, nondum sibi annuntiato
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Evangelio mortui sunt, sive moriuntur, illic apud
inferos audire potuisse vel posse, ut illic credant
quod  de  Christi  veritate  credendum  est,  et
habeant etiam ipsi remissionem ac salutem, quam
illi  meruerunt  quibus  ibi  Christus  annuntiavit.
Neque  enim  quia  rursus  ascendit  Christus  ab
inferis,  ideo ibi  fama eius exstincta est ;  nam et
hinc  ascendit  in  coelum,  et  tamen  eius
annuntiatione, qui in eum crediderint, salvi erunt.
Ideo  quippe  exaltatus  est,  et  donatum  est  ei
nomen  quod  est  super  omne  nomen,  ut  in
nomine  eius  omne  genu  flectatur,  non  solum
coelestium  et  terrestrium,  verum  etiam
infernorum1191.  Sed  hanc  opinionem  si
admittimus, qua putari potest, homines, qui cum
viverent, minime crediderunt, posse in Christum
apud  [313]  inferos  credere,  quis  ferat  quae
consequuntur  absurda,  fideique  contraria ?
Primum, ne frustra dolere videamur eos qui sine
ista gratia de corpore exierunt, frustraque curam
gerere,  atque  instanter  hortari  ut  eam  homines
priusquam  moriantur  percipiant,  ne  sempiterna
morte puniantur. Aut si illi tantum apud inferos
inutiliter atque infructuose credunt, qui Evangelio
sibi annuntiato hic credere noluerunt ; illis autem
proderit  credere,  qui  non  hic  contempserunt
quod  audire  minime  potuerunt ;  aliud  sequitur
absurdius,  ut  hic  non  sit  Evangelium
praedicandum,  quoniam  omnes  utique  morituri
1191 Phil 2, 9-10.
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sunt, et sine ullo reatu contempti Evangelii venire
ad in eros debent, ut eis prodesse possit, cum ibi
crediderint : quod sentire, impiae vanitatis est.

XIV.  Quamobrem  teneamus  firmissime,
quod  fides  habet  fundatissima  auctoritate
firmata :  Quia  Christus  mortuus  est  secundum
Scripturas, et quia sepultus est, et quia resurrexit tertia
die  secundum  Scripturas1192,  et  caetera  quae  de  illo
testatissima  veritate  conscripta  sunt :  in  quibus
etiam hoc est, quod apud inferos fuit, solutisque
eorum  doloribus  quibus  cum  erat  impossibile
teneri1193, a quibus etiam recte intellegitur solvisse
et  liberasse  quos  voluit,  corpus  quod  in  cruce
reliquerat  in  sepulcro  positum recepisse.  In  illa
vero  quam  proposuisti  de  verbis  Petri  apostoli
quaestione, quoniam quae me moveant perspicis,
et alia fortasse, si diligentius discutiantur, possunt
movere ;  vel  apud  nos  ea  cogitando,  vel  quos
dignum est et possumus consulendo, quaeramus.

XV.  Considera  tamen  ne  forte  totum illud
quod  de  conclusis  in  carcere  spiritibus,  qui  in
diebus  Noe  non  crediderant,  Petrus  apostolus
dicit, omnino ad inferos non pertineat ; sed ad illa
potius  tempora  quorum formam [314]  ad  haec
tempora  transtulit.  Illa  quippe  res  gesta  forma
fuerat  futurorum,  ut  ii  qui  modo  non  credunt
Evangelio,  dum in omnibus gentibus aedificatur
Ecclesia,  illis  intellegantur  esse similes,  qui  tunc

1192 1 Cor 15, 3-4.
1193 Act 1, 24.
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non crediderunt cum fabricaretur arca : illi autem
qui crediderunt, et per Baptismum salvi fiunt, illis
comparentur,  qui  tunc in eadem arca salvi  facti
sunt per aquam ; unde ait :  Sic  et  vos  simili  forma
Baptisma  salvos  facit1194. Ad  hanc  igitur  formae
similitudinem,  caetera  etiam  de  incredulis
coaptemus, et non suspicemur quod apud inferos
ad faciendos fideles atque liberandos Evangelium
praedicatum  sit,  vel  adhuc  etiam  praedicetur,
quasi et ibi sit Ecclesia constituta.

XVI.  Ad  illum  ergo  sensum qui  te  movet,
ideo  videntur  attracti  qui  hoc  Petrum  sensisse
crediderunt,  quia  dixit,  conclusis  in  carcere
spiritibus praedicatum, quasi animae non possint
intellegi spiritus, quae tunc erant in carne, atque
ignorantiae  tenebris  velut  carcere  claudebantur ;
de quali carcere se desiderat liberari ille qui dicit :
Educ  de  carcere  animam meam,  ut  confiteatur  nomini
tuo1195 ; quae alibi umbra mortis appellatur : de qua
non utique apud inferos, sed hic liberati sunt, de
quibus scriptum est :  Qui sedebant in umbra mortis,
lumen  ortum  est  eis1196.  Illis  autem in  diebus  Noe
frustra  praedicatum  est,  quia  non  crediderunt,
cum exspectaret eos Dei patientia per tempus tot
annorum quibus  arca  eadem fabricata  est  (nam
eius  etiam  fabricatio  quodammodo  praedicatio
fuit) ; sicut modo similes eorum non credunt, qui

1194 1 Pt 3, 21.
1195 Ps 141, 8.
1196 Is 9, 2.
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sub  eadem  forma,  ignorantiae  tenebris  velut
carcere concluduntur, frustra intuentes Ecclesiam
toto  mundo  construi,  imminente  iudicio,
tamquam  diluvio  quo  tunc  omnes  increduli
perierunt :  ait  [315]  quippe  Dominus :  Sicut  in
diebus  Noe,  ita  erit  et  in  diebus  Filii  hominis.
Manducabant,  bibebant,  nubebant,  uxores  ducebant,
donec intravit Noe in arcam ; venit diluvium, et perdidit
omnes1197. Sed quia ea res gesta etiam futuram rem
significabat,  ideo  ibi  diluvium,  et  Baptismum
significavit fidelibus, et infidelibus poenam : sicut
in figura non rei gestae, sed tantummodo dictae,
quod de lapide scriptum est, quo significatus est
Christus,  duo  quaedam  praenuntiata  sunt,  et
infidelibus  offendiculum,  et  fidelibus
aedificium1198.  Aliquando  autem in  eadem figura
vel  gesta vel  dicta, etiam duae res aliquid unum
significant ; sicut fideles significaverunt ligna quae
in arcae fabricam coaptata sunt, eosdemque etiam
animae octo quae in eadem arca liberatae sunt :
quomodo in illa  evangelica similitudine de ovili,
idem ipse Christus est et pastor et ianua1199.

XVII.  Nec  moveat  ad  impediendum  istum
intellectum,  quod  eumdem  Christum  dixit
apostolus  Petrus  praedicasse  illis  in  carcere
conclusis qui quondam non crediderant in diebus

1197 Lc 17, 26 ; Gen 7, 5.
1198 Ps 117, 22 ; Is 28, 16 ; Dan 2, 34-45 ; Zach 3, 3 ; Mt 21, 44.
1199 Io 10, 1-2.
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Noe1200, ut ideo non arbitremur hoc intellegendum
quia  illo  tempore  nondum  venerat  Christus.
Nondum  enim  venerat  scilicet  in  carne,  sicut
venit quando post haec in terra visus est, et cum
hominibus  conversatus  est1201 :  verumtamen  ab
initio  generis  humani,  vel  ad  arguendos  malos,
sicut  ad  Cain,  ac  prius  ad  ipsum  Adam
uxoremque eius ; vel ad consolandos bonos, vel
ad utrosque admonendos, ut alii ad salutem suam
crederent,  alii  ad  poenam  suam non  crederent,
ipse utique non in carne, sed in spiritu veniebat,
visis  congruis  alloquens,  quos  volebat,  sicut
volebat.  Quod  autem  dixi :  In  [316]  spiritu
veniebat,  et  ipse  quidem  Filius  in  substantia
Deitatis, quoniam corpus non est, utique spiritus
est : sed quid facit Filius sine Spiritu sancto, vel
sine  Patre,  cum  inseparabilia  sint  omnia  opera
Trinitatis ?

XVIII.  Ipsa  quoque  Scripturae  verba  de
quibus agitur, satis hoc, ut puto, indicant eis qui
diligenter  attendunt :  Quia  Christus, inquit,  semel
pro peccatis nostris mortuus est, iustus pro iniustis, ut nos
adducat Deo, mortificatus quidem carne, vivificatus autem
spiritu :  in  quo  et  iis  qui  in  carcere  conclusi  erant,
spiritibus  adveniens  praedicavit,  qui  increduli  fuerant
aliquando,  quando  exspectabat  Dei  patientia  in  diebus
Noe,  cum  fabricaretur  arca1202. Iam  ut  arbitror,

1200 1 Pt 3, 19.
1201 Bar 3, 38.
1202 1 Pt 3, 18-19.
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attenditur  ordo  verborum :  Christus  mortificatus
carne,  vivificatus  autem  spiritu. In  quo  spiritu
adveniens  praedicavit  et  illis  spiritibus  qui
increduli  fuerant  aliquando  in  diebus  Noe :
quoniam prius quam veniret in carne pro nobis
moriturus, quod semel fecit, saepe antea veniebat
in  spiritu  ad quos  volebat,  visis  eos  admonens,
sicut  volebat,  utique  in  spiritu,  quo  spiritu  et
vivificatus  est,  cum  in  passione  esset  carne
mortificatus. Quid est enim quod vivificatus est
spiritu,  nisi  quod  eadem  caro,  qua  sola  fuerat
mortificatus, vivificante spiritu resurrexit ?

XIX.  Respondet  ad  quæstionem  2  de  Anima
Christi,  unde  sit.  –  Nam  quod  fuerit  anima
mortificatus Iesus, hoc est eo spiritu qui hominis
est, quis audeat dicere ; cum mors animae non sit
nisi  peccatum, a  quo ille  omnino immunis  fuit,
cum  pro  nobis  carne  mortificaretur ?  Si  enim
omnium hominum animae ex illa una sunt, quae
insufflata est primo homini per quem peccatum
intravit in mundum, et per peccatum mors, et ita
in omnes homines pertransiit1203 ; aut non est inde
[317]  anima  Christi,  quoniam  nullum  habuit
omnino  peccatum,  vel  originale,  vel  proprium,
propter quod ei mors debita videretur ; pro nobis
eam quippe quam non debebat exsolvit,  in  quo
princeps  mundi,  mortisque  praepositus  nihil
invenit1204 ; neque enim absurdum est ut qui primo

1203 Rom 5, 12.
1204 Io 14, 30.
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homini animam creavit, crearet et sibi : aut si et
ipsa inde est, eam suscipiendo mundavit, ut sine
ullo prorsus peccato, vel perpetrato, vel traducto,
ad  nos  veniens  de  virgine  nasceretur.  Si  autem
animae non ex illa  una propagantur,  et  sola  ex
Adam  caro  trahit  originale  peccatum,  ita  sibi
creavit animam Dei Filius, ut caeteris creat, quam
non tamen carni peccati miscuit, sed similitudini
carnis peccati1205. Sumpsit enim ex Virgine veram
quidem carnis  substantiam ;  non  tamen  peccati
carnem, quia non ex carnali concupiscentia, sive
seminatam,  sive  conceptam ;  mortalem sane,  ac
per  aetates  mutabilem,  tamquam  carni  peccati
sine peccato simillimam.

XX.  Ac  per  hoc  quaecumque  de  anima
opinio vera sit, quarum nullam temere affirmare
adhuc  audeo,  nisi  tantum  illam  repudiare,  qua
creduntur  animae  pro  meritis  nescio  quorum
superiorum actuum suorum,  singulae  in  singula
corpora tamquam in carceres trudi ; certe anima
Christi  non  solum  immortalis  secundum
caeterarum naturam, sed etiam nullo mortificata
peccato vel damnatione punita est, quibus duabus
causis mors animae intellegi potest ; et ideo non
secundum  ipsam  dici  potuit  Christus  vivificatus
spiritu. In ea re quippe vivificatus est, in qua fuerat
mortificatus : ergo de carne dictum est. Ipsa enim
revixit  anima  redeunte,  quia  ipsa  erat  mortua,
anima recedente.  Mortificatus ergo carne dictus est,
1205 Rom 8, 2.
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quia  secundum  solam  carnem  mortuus  est :
vivificatus autem spiritu, quia illo spiritu operante,
in  quo  ad  [318]  quos  volebat  veniebat  et
praedicabat, etiam ipsa caro vivificata surrexit, in
qua modo ad homines venit.

XXI. Proinde etiam illud quod postea dictum
est de incredulis : Qui reddent rationem ei qui paratus
est vivos et mortuos iudicare1206, non est consequens ut
eos  hic  intellegamus  mortuos  qui  de  corpore
exierunt.  Fieri  enim  potest  ut  mortuos  dixerit
infideles ; hoc est in anima mortuos, de qualibus
dicitur :  Dimitte mortuos, ut sepeliant mortuos suos1207 :
vivos  autem  qui  credunt  in  eum,  non  frustra
audientes :  Surge qui dormis,  et exsurge a mortuis,  et
illuminabit  te  Christus1208 ;  de  qualibus  etiam  ipse
Dominus dicit : Venit hora, et nunc est, quando mortui
audient  vocem  Filii  Dei ;  et  qui  audierint,  vivent1209.
Proinde  etiam  quod  sequitur  et  dicit  Petrus :
Propter  hoc  enim  et  mortuis  evangelizatum  est,  ut
iudicentur  quidem  secundum  homines  in  carne,  vivant
autem  secundum  Deum  spiritu1210, non  cogit  apud
inferos  intellegi.  Propter  hoc  enim in  hac  vita  et
mortuis  evangelizatum  est, id  est  infidelibus  et
iniquis ;  ut cum  crediderint,  iudicentur  quidem
secundum  homines  in  carne, hoc  est  in  diversis

1206 1 Pt 4, 5.
1207 Mt 8, 22.
1208 Eph 5, 14.
1209 Io 5, 25.
1210 1 Pt 4, 6.
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tribulationibus,  et ipsa morte carnis ;  unde idem
apostolus  alio  loco dicit :  Tempus esse  ut  iudicium
incipiat  a  domo  Domini1211 :  Vivant  autem  secundum
Deum spiritu, quia  et  in  ipso  fuerant  mortificati,
cum morte infidelitatis et impietatis detinerentur.

XXII.  Haec  expositio  verborum  Petri  cui
displicet, vel cui etiamsi non displicet, non tamen
sufficit,  quaerat ea secundum inferos intellegere.
Qui  si  valuerit  illa  quibus  me  moveri  supra
commemoravi,  ita  solvere  ut  eorum  auferat
dubitationem, impartiat et mihi : quod si factum
fuerit,  potuerunt  illa  verba  [319]  utroque modo
intellegi ;  sed  ista  sententia  de  nulla  falsitate
convincitur. Ad illas autem quaestiones quas ante
misisti,  excepta  Dei  visione  per  corpus,  unde
maius opus moliendum est, ut potui, respondi, et
per  Asellum  diaconum  misi,  quod  te  accepisse
iam puto. In recenti autem commonitorio tuo, cui
nunc respondi, duo quaesieras, quorum utrumque
tractatum  est,  unum  latius,  alterum  brevius,  de
Petri scilicet apostoli verbis, et de anima Domini.
Exemplum  sane  litterarum  tuarum,  quae
continent  interrogationem utrum Dei  substantia
corporaliter  velut  in  loco  videri  possit,  et  apud
nos  nescio  quomodo aberraverunt,  nec  inveniri
cum diu quaererentur potuerunt, iterum admoneo
mittere ne graveris.

1211 1 Pt 4, 13.
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EPISTOLA CLXV.1212

DOMINIS  VERE  SANCTIS  ATQUE  OMNI
OFFICIORUM  CARITATE  VENERANDIS  FILIIS
MARCELLINOxxviii ET  ANAPSYCHIAE,
HIERONYMUS, IN CHRISTO SALUTEM.

Hieronymus  Marcellino  et  Anapsychiæ,  exponens
diversas sententias de origine  animæ, hortans ut reliqua
petant ab Augustino, et indicans quibus ipse sit occupatus
studiis.

I.  Tandem ex Africa vestrae litteras Unanimitatis
accepi ;  et  non  me poenitet  impudentiae,  qua tacentibus
vobis  epistolas  meas  frequenter  ingessi,  ut  rescriptum
mererer,  et  vos  esse  sospites,  non aliis  nuntiantibus,  sed
[320] vestro  potissimum  sermone  cognoscerem.  Super
animae  statu  memini  vestrae  quaestiunculae,  imo
maximae ecclesiasticae quaestionis : Utrum lapsa de coelo
sit,  ut  Pythagoras  philosophus,  omnesque  Platonici,  et
Origenes putant ; an a propria Dei substantia, ut Stoici,
Manichaeus, et Hispana Priscilliani haeresis suspicantur ;
an in thesauro habeantur Dei, olim conditae, ut quidam
Ecclesiastici  stulta persuasione confidunt ; an quotidie  a
Deo fiant, et mittantur in corpora, secundum illud quod
in Evangelio scriptum est :  Pater meus usque modo
operatur,  et ego operor1213 ;  an certe  ex traduce,  ut
Tertullianus, Apollinaris, et maxima pars Occidentalium
autumant ;  ut  quomodo  corpus  ex  corpore,  sic  anima
nascatur  ex  anima,  et  simili  cum  brutis  animantibus

1212 Alias XXVII, quæ autem 165 erat, nunc 53. – Scripta non multo post
an. 410.
1213 Io 5, 17.
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conditione  subsistat.  Super  quo  quid  mihi  videretur,  in
opusculis contra Ruffinum1214 scripsisse me novi, adversus
eum  libellum  quem  sanctae  memoriae  Anastasio1215,
episcopo  Romanae  Ecclesiae,  dedit ;  in  quo  lubrica  et
subdola,  imo  stulta  confessione,  dum  auditorum
simplicitati  illudere  nititur,  suae  fidei,  imo  perfidiae
illusit : quos libros reor sanctum parentem vestrum habere
Oceanum ;  olim  enim  editi  sunt,  multis  Ruffini  libris
adversus  calumnias  respondentes.  Certe  habes  ibi  virum
sanctum et eruditum Augustinum episcopum, qui viva, ut
aiunt, voce docere te poterit, et suam, imo per se nostram
explicare sententiam.

II.  Ezechielis  volumen  olim  aggredi  volui,  et
sponsionem creberrimam studiosis  lectoribus reddere ; sed
in ipso dictandi  exordio  ita  animus meus  occidentalium
provinciarum, et maxime urbis Romae vastatione confusus
est,  ut  iuxta  vulgare  proverbium,  proprium  quoque
ignorarem  vocabulum :  diuque  tacui,  sciens  tempus  esse
[321] lacrymarum. Hoc autem anno cum tres explicassem
libros, subitus impetus barbarorum, de quibus tuus dicit
Virgilius :  Lateque  vagantes  Barcaei1216,  et  sancta
Scriptura  de  Ismael :  Contra  faciem  omnium
fratrum  suorum  habitabit1217,  sic  Aegypti  limitem,
Palaestinae, Phoenices, Syriae percurrit, ad instar torrentis
cuncta secum trahens,  ut vix manus eorum misericordia
Christi  potuerimus  evadere.  Quod  si,  iuxta  inclytum

1214 HIERON., Apol. 3.
1215 RUFIN., Apol. ad Anastas.
1216 VIRG., Aen. 4, 42-43.
1217 Gen 16, 12.
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oratorem :  silent  inter  arma  lege1218 ; quanto  magis
studia  Scripturarum,  quae  et  librorum  multitudine,  et
silentio, ac librariorum sedulitate, quodque proprium est,
securitate et otio dictantium indigent ! Duos itaque libros
misi  sanctae  filiae  meae  Fabiolae,  quorum  exempla  si
volueris,  ab  ipsa  poteris  mutuari.  Pro  angustia  quippe
temporis  alios  describere  non potui :  quos cum legeris  et
vestibula  videris,  facilis  coniectura  erit,  qualis  ipsa  sit
futura  domus.  Sed  credo  in  Dei  misericordia  qui  nos
adiuvit in difficillimo principio supradicti operis, quod ipse
adiuvet  et  in  penultimis  Prophetae  partibus,  in  quibus
Gog  et  Magog  bella  narrantur1219 ;  et  in  extremis,  in
quibus  sacratissimi  et  inexplicabilis  templi  aedificatio,
varietas, mensuraque describitur1220.

III.  Sanctus  frater  noster  Oceanus,  cui  vos  cupitis
commendari,  tantus  et  talis  est,  et  sic  eruditus  in  lege
Domini,  ut absque nostro rogatu instruere vos possit, et
nostram  super  cunctis  quaestionibus  Scripturarum  pro
modulo communis ingenii explicare sententiam. Incolumes
vos  et  prolixa  aetate  florentes  Christus  Deus  noster
tueatur omnipotens, domini vere sancti. [322]

DE DEABUS EPISTOLIS PROXIME 
SEQUENTIBUS. LIB. II. RETRACT. CAP. XLV.

SCRIPSI etiam  duos  libros  ad  Hieronymum
presbyterum  sedentem  in  Bethleem,  unum  de
Origine  animæ  hominis,  alterum  de  Sententia  Jacobi

1218 CICER., Pro Mil. 4, 10.
1219 Cf. Ez 38-39.
1220 Ez 40-43.
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apostoli,  ubi  ait,  « Quicumque  totam  legem
servaverit,  offendat  autem  in  uno,  factus  est
omnium  reus1221 : »  de  utroque  consulens  eum.
Sed  in  illo  priore  quæstionem,  quam proposui,
ipse non solvi ; in posteriore autem quid mihi de
illa solvenda videretur ipse non tacui : sed utrum
hoc  approbaret  etiam  ille,  consului.  Rescripsit
autem,  laudans  eamdem  consultationem  meam,
sibi  tamen  ad  respondendum  otium  non  esse
respondit. Ego vero quo usque esset in corpore,
hos  libros  edere  nolui,  ne  forte  responderet
aliquando,  et  cum ipsa  responsione  ejus  potius
ederentur.  Illo  autem  defuncto  ad  hoc  edidi
priorem, ut qui legit admoneatur aut non quærere
omnino quomodo detur  anima nascentibus,  aut
certe  de  re  obscurissima  eam  solutionem
quæstionis hujus admittere, quæ contraria non sit
apertissimis rebus, quas de originali peccato fides
catholica  novit  in  parvulis  nisi  regenerentur  in
Christo sine dubitatione damnandis : posteriorem
vero ad hoc, ut quæstionis de qua ibi agitur, etiam
quæ  nobis  visa  est  solutio  ipsa  noscatur.  Hoc
opus sic incipit : Deum nostrum qui nos vocavit. [323]

DE ORIGINE ANIMÆ HOMINIS LIBER SEU 
EPISTOLA CLXVI.1222

1221 Jacob. II, 10.
1222 Alias XXVIII, quæ autem 166 erat, nunc 105. – Scripta an. 415. verno
tempore.
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Augustinas  Hieronymo,  recensens  varias  de  animæ
origine  sententias,  cupit  doceri  quæ potissimum tenenda
sit,  et  quomodo  adversus  Pelagianorum  dogma  defendi
possit  ea,  quam ille  in  superiore  epistola  suam esse  fere
insinuavit, singulas animas novas nascentibus fieri.

I.  Deum nostrum qui  nos  vocavit  in  suum
regnum et  gloriam1223,  et  rogavi  et  rogo  ut  hoc
quod  ad  te  scribo,  sancte  frater  Hieronyme,
consulens te de his quae nescio, fructuosum esse
nobis velit. Quamquam enim te multo quam ego
sum aetate maiorem, tamen etiam ipse iam senex
consulo : sed ad discendum quod opus est, nulla
mihi  aetas  sera  videri  potest ;  quia  etsi  senes
magis  decet  docere  quam discere,  magis  tamen
discere  quam  quid  doceant  ignorare.  Nihil
equidem molestius fero in omnibus angustiis meis
quas patior in difficillimis quaestionibus, quam in
tam  longinquo  tuae  Caritatis  absentiam,  ut  vix
possim meas dare, vix recipere litteras  tuas, per
intervalla, non dierum, non mensium, sed aliquot
annorum ;  cum,  si  fieri  posset,  quotidie
praesentem te habere vellem, cum quo loquerer
quidquid  vellem.  Nec  ideo  tamen  non  debui
facere quod potui, si non potui totum quod volui.
[324]

II.  Ecce  venit  ad  me  religiosus  iuvenis,
catholica  pace  frater,  aetate  filius,  honore
compresbyter  noster  Orosius,  vigil  ingenio,
promptus  eloquio,  flagrans  studio,  utile  vas  in
1223 1 Thess 2, 12.
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domo Domini  esse  desiderans1224,  ad refellendas
falsas  perniciosasque  doctrinas,  quae  animas
Hispanorum  multo  infelicius,  quam  corpora
barbaricus gladius, trucidarunt. Nam inde ad nos
usque ab oceani  littore  properavit,  fama excitus
quod  a  me  posset  de  his  quae  scire  vellet,
quidquid  vellet  audire.  Neque  nullum  cepit
adventus sui fructum. Primo, ne de me multum
famae  crederet :  deinde  docui  hominem  quod
potui ;  quod  autem  non  potui,  unde  discere
posset, admonui, atque ut ad te iret hortatus sum.
Qua in re consilium vel praeceptum meum cum
libenter et obedienter acciperet, rogavi eum ut abs
te  veniens,  per nos  ad propria  remearet.  Quam
eius  pollicitationem  tenens,  occasionem  mihi
credidi  a  Domino  esse  concessam,  qua  tibi
scriberem  de  his  quae  per  te  scire  cupio.
Quaerebam enim quem ad te mitterem, nec mihi
facile  occurrebat  idoneus,  et  fide  agendi,  et
alacritate obediendi, et exercitatione peregrinandi.
Ubi  ergo  istum  iuvenem  expertus  sum,  eum
ipsum esse qualem a Domino petebam, dubitare
non potui.

III. Accipe igitur quae mihi, peto, aperire ac
disserere non graveris. Quaestio de anima multos
movet, in quibus et me esse confiteor. Nam quid
de anima firmissime teneam, non tacebo : deinde
subiungam  quid  mihi  adhuc  expediri  velim.
Anima  hominis  immortalis  est,  secundum
1224 2 Tim 2, 21.
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quemdam modum suum. Non enim omni modo
sicut  Deus,  de  quo  dictum  est  quia  solus  habet
immortalitatem1225. Nam de animae mortibus sancta
Scriptura  multa  commemorat ;  unde  illud  est :
Sine  mortuos  sepelire  mortuos  suos1226 :  sed  quod  ita
moritur  alienata  [325]  a  vita  Dei,  ut  tamen  in
natura  sua  vivere  non  omnino  desistat ;  ita
mortalis  ex  aliqua  causa  invenitur,  ut  etiam
immortalis non sine ratione dicatur. Non est pars
Dei  anima.  Si  enim  hoc  esset,  omni  modo
incommutabilis atque incorruptibilis  esset. Quod
si esset, nec deficeret in deterius, nec proficeret in
melius ;  nec  aliquid  in  semetipsa  vel  inciperet
habere  quod non  habebat,  vel  desineret  habere
quod habebat, quantum ad eius ipsius affectiones
pertinet : quam vero aliter se habeat, non opus est
extrinsecus testimonio ; quisquis seipsum advertit,
agnoscit.  Frustra  autem  dicitur  ab  eis  qui1227

animam Dei partem esse volunt, hanc eius labem
ac  turpitudinem  quam  videmus  in  nequissimis
hominibus,  hanc  denique  infirmitatem  et
aegritudinem  quam  sentimus  in  omnibus
hominibus, non ex ipsa illi esse, sed ex corpore :
quid  interest  unde  aegrotet,  quae  si  esset
incommutabilis, undelibet aegrotare non posset ?
Nam quod vere incommutabile  et incorruptibile
est,  nullius  rei  accessu commutari  vel  corrumpi

1225 1 Tim 6, 16.
1226 Mt 8, 22 ; cf. Lc 9, 60.
1227 Manichæi.
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potest :  alioquin  non  Achillea  tantum,  sicut
fabulae  ferunt,  sed  omnis  caro  esset
invulnerabilis, si nullus ei casus accideret. Non est
itaque natura incommutabilis, quae aliquo modo,
aliqua  causa,  aliqua  parte  mutabilis  est :  Deum
autem  nefas  est,  nisi  vere  summeque
incommutabilem  credere.  Non  est  igitur  anima
pars Dei.

IV.  Incorpoream quoque esse  animam, etsi
difficile tardioribus persuaderi potest, mihi tamen
fateor  esse  persuasum.  Sed  ne  verbi
controversiam  vel  superfluo  faciam,  vel  merito
patiar, quoniam cum de re constat, non est opus
certare  de  nomine :  si  corpus  est  omnis
substantia,  vel  essentia,  vel  si  quid  aptius
nuncupatur  id  quod aliquo modo est  in  seipso,
corpus est anima. Item si eam solam incorpoream
placet  appellare  naturam  [326]  quae  summe
incommutabilis  et  ubique  tota  est,  corpus  est
anima ; quoniam tale aliquid ipsa non est. Porro si
corpus non est, nisi quod per loci spatium aliqua
longitudine,  latitudine,  altitudine  ita  sistitur  vel
movetur,  ut  maiore  sui  parte  maiorem  locum
occupet,  et  breviore  breviorem, minusque sit  in
parte  quam in  toto,  non est  corpus  anima.  Per
totum  quippe  corpus  quod  animat,  non  locali
diffusione,  sed  quadam  vitali  intentione
porrigitur :  nam per  omnes  eius  particulas  tota
simul  adest,  nec  minor  in  minoribus,  et  in
maioribus  maior ;  sed  alicubi  intentius,  alicubi
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remissius, et in omnibus tota, et in singulis tota
est. Neque enim aliter, quod in corpore etiam non
toto sentit,  tamen tota sentit :  nam cum exiguo
puncto  in  carne  viva  aliquid  tangitur,  quamvis
locus ille non solum totius corporis non sit, sed
vix in corpore videatur, animam tamen totam non
latet ; neque id quod sentitur, per corporis cuncta
discurrit,  sed  ibi  tantum  sentitur  ubi  fit.  Unde
ergo ad totam mox pervenit quod non in toto fit,
nisi quia et ibi tota est ubi fit, nec ut tota ibi sit,
caetera deserit ? Vivunt enim et illa ea praesente,
ubi  nihil  tale  factum  est.  Quod  si  fieret,  et
utrumque  simul  fieret,  simul  utrumque  totam
pariter non lateret. Proinde et in omnibus simul,
et  in  singulis  particulis  corporis  sui,  tota  simul
esse non posset, si per illas ita diffunderetur, ut
videmus  corpora  diffusa  per  spatia  locorum,
minoribus  suis  partibus  minora  occupare,  et
amplioribus  ampliora.  Quapropter  si  anima
corpus  esse  dicenda  est,  non  est  certe  corpus
quale  terrenum  est,  nec  quale  humidum,  aut
aerium, aut aetherium. Omnia quippe talia maiora
sunt in maioribus locis, et minora in minoribus, et
nihil eorum in aliqua sui parte totum adest ; sed
ut  sunt  partes  locorum, ita  occupantur partibus
corporum.  Unde  intellegitur  anima,  [327]  sive
corpus,  sive  incorporea  dicenda  sit,  propriam
quamdam  habere  naturam,  omnibus  his
mundanae  molis  elementis  excellentiore
substantia  creatam, quae veraciter  non possit  in

557



aliqua phantasia corporalium imaginum, quas per
carnis  sensus  percipimus,  cogitari,  sed  mente
intellegi,  vitaque  sentiri.  Neque  haec  proinde
loquor, ut te quae tibi nota sunt doceam : sed ut
aperiam quid firmissime de anima teneam, ne me
quisquam, cum ad ea venero quae requiro, nihil
de anima vel scientia vel fide tenere arbitretur.

V. Certus etiam sum animam nulla Dei culpa,
nulla  Dei  necessitate  vel  sua,  sed  propria
voluntate  in  peccatum  esse  collapsam :  nec
liberari posse de corpore mortis huius1228 vel suae
voluntatis  virtute,  tamquam  sibi  ad  hoc
sufficiente,  vel  ipsius  corporis  morte,  sed gratia
Dei per Iesum Christum Dominum nostrum1229 ;
nec  omnino  esse  animam  ullam  in  genere
humano, cui non sit necessarius ad liberationem
mediator Dei et hominum homo Christus Iesus.
Quaecumque  autem  sine  gratia  Mediatoris  et
Sacramento eius,  in  qualibet  corporis  aetate,  de
corpore  exierit,  et  in  poenam  futuram,  et  in
ultimo iudicio recepturam corpus ad poenam. Si
autem post  generationem humanam,  quae  facta
est  ex  Adam,  regeneretur  in  Christo  ad  eius
pertinens  societatem,  et  requiem  post  mortem
corporis  habituram,  et  corpus  ad  gloriam
recepturam. Haec sunt quae de anima firmissime
teneo.

1228 Cf. Rom 7, 24.
1229 Rom 7, 25.
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VI.  Nunc accipe,  quaeso,  quid requiram,  et
noli  me  spernere ;  sic  non  te  spernat  qui  pro
nobis dignatus est sperni. Quaero ubi contraxerit
anima reatum quo trahitur  in  condemnationem,
etiam  infantis  morte  praeventi,  si  ei  per
Sacramentum  quo  etiam  parvuli  baptizantur,
Christi gratia non subvenerit. Non enim es ex illis
qui  modo  nova  quaedam  garrire  coeperunt,
dicentes  nullum  [328]  reatum  esse  ex  Adam
tractum, qui per Baptismum in infante solvatur.
Quod  te  sapere  si  scirem,  imo  nisi  te  id  non
sapere scirem, nequaquam hoc abs te quaererem
aut  quaerendum putarem.  Sed quia  tenemus de
hac re  sententiam tuam concinentem catholicae
fundatissimae fidei, qua et Ioviniani1230 vaniloquia
redarguens, adhibuisti testimonium ex libro Iob.
Nemo mundus in conspectu tuo, nec infans cuius est diei
unius  vita  super  terram1231,  deinde  adiunxisti :
Tenemurque rei in similitudine praevaricationis Adae1232 ;
et  liber  tuus  in  Ionam  prophetam  satis  hoc
insigniter  dilucideque  declarat,  ubi  ieiunare
parvulos  propter  ipsum  originale  peccatum,
merito coactos esse dixisti1233 : non inconvenienter
abs te quaero, hunc reatum anima ubi contraxerit,
unde  oporteat  eam  etiam  in  illa  aetate  per
Sacramentum christianae gratiae liberari.

1230 HIERON., Adv. Iovin. 2, 2.
1231 Iob 15, 4-5 (sec. LXX).
1232 Cf. Rom 5, 14.
1233 HIERON, Comm. in Ionam 3, 5.
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VII.  Ego  quidem  ante  aliquot  annos,  cum
libros quosdam scriberem de Libero Arbitrio, qui in
multorum  manus  exierunt,  et  nunc  habentur  a
plurimis,  quatuor  opiniones  de  animae
incarnatione.  Utrum ex illa  una quae  primo homini
data  est,  caeterae  propagentur.1234 An  singulis
quibusque  novae  etiam  modo  fiant :  an  alicubi
iam existentes, vel mittantur divinitus, vel sponte
labantur in corpora ; ita putavi esse tractandas, ut
quaelibet  earum  vera  esset,  non  impediret
intentionem meam, qua tunc adversus eos quantis
poteram viribus  agebam,  qui  naturam mali  suo
principio  praeditam,  adversus  Deum  conantur
inducere,  id  est  contra  Manichaeos ;  nam  de
Priscillianistis  adhuc  nihil  audieram,  qui  non
multum ab istis dissimiles blasphemias fabulantur.
Ideo quintam opinionem non addidi, quam in tua
epistola  inter  caeteras  [329]  commemorasti,  ne
aliquam  praeterires,  ubi  de  hac  quaestione
interroganti rescripsisti religiosae memoriae viro,
nobisque  in  Christi  caritate  gratissimo
Marcellino1235,  quod anima  sit  pars  Dei :  primo,
quia  non  de  incarnatione  eius,  sed  de  natura
quaeritur,  cum hoc  quaeritur ;  deinde,  quia  hoc
sentiunt  illi  contra  quos  agebam,  et  id  maxime
agebam ut Creatoris inculpabilem inviolabilemque
naturam a creaturae vitiis et labe secernerem, cum
illi  a  substantia  mali,  cui  proprium  principium

1234 De libero arb. lib. III, cap. 21.
1235 AUG., Ep. 126, 1.
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principesque  tribuunt,  ipsam  boni  Dei
substantiam ex parte qua capta est, corruptam et
oppressam,  et  ad  peccandi  necessitatem
perductam esse contendant.  Hoc itaque excepto
haereticae  opinionis  errore,  ex  quatuor  reliquis
opinionibus quaenam sit eligenda scire desidero.
Quaecumque enim eligenda est, absit ut impugnet
hanc  fidem  de  qua  certi  sumus,  omni  animae
etiam  parvuli  infantis  necessariam  esse
liberationem  ex  obligatione  peccati,  eamque
nullam  esse  nisi  per  Iesum  Christum,  et  hunc
crucifixum.

VIII. Proinde ne longum faciamus, hoc certe
sentis  quod singulas animas singulis  nascentibus
etiam  modo  Deus  faciat.  Cui  sententiae  ac
obiciatur  quod  omnes  creaturas  sexto  die
consummaverit  Deus  et  septimo  die
requieverit1236, adhibes testimonium ex Evangelio :
Pater  meus  usque  nunc  operatur1237.  Sic  enim  ad
Marcellinum scripsisti : in qua epistola etiam mei
commemorationem  benevolentissime  facere
dignatus es, quod hic me haberet in Africa, qui ei
ipsam  facilius  possem  explicare  sententiam1238.
Quod si potuissem, non ille hoc abs te tam longe
posito  inquireret ;  si  tamen  id  tibi  ex  Africa
scripsit.  Nam quando  scripserit  nescio ;  tantum
scio quod de hoc bene cognoverit cunctationem

1236 Gen 2, 2.
1237 Io 5, 17.
1238 Cf. Ep. 165.
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meam :  unde  me  inconsulto  facere  voluit.
Quamquam  etiam  si  consuleret,  magis  [330]
hortarer,  et gratias agerem quod nobis  omnibus
conferri posset, nisi tu breviter rescribere, quam
respondere  maluisses :  credo  ne  superfluo
laborares, ubi ego essem, quem putabas id optime
scire  quod  ille  quaesiverat.  Ecce  volo  ut  illa
sententia  etiam  mea  sit,  sed  nondum  esse
confirmo.

IX.  Misisti  ad  me discipulos  ut  ea  doceam
quae  nondum  ipse  didici.  Doce  ergo  quod
doceam :  nam ut  doceam multi  a  me  flagitant,
eisque  me  sicut  alia  multa,  et  hoc  ignorare
confiteor :  et  fortasse  quamvis  in  os  meum
verecundentur,  tamen  apud  se  dicunt :  Tu  es
magister  in  Israel,  et  haec  ignoras1239 ?  quod quidem
Dominus  ei  dixit,  qui  erat  unus  illorum  quos
delectabat  vocari  Rabbi :  unde  etiam  ad  verum
magistrum  nocte  venerat1240,  quia  fortassis
erubescebat discere, qui docere consueverat. Me
autem  potius  magistrum  audire,  quam  velut
magistrum  delectat  audiri.  Recolo  enim  quid
dixerit  eis  quos  prae  caeteris  elegit :  Vos  autem,
inquit, nolite vocari ab hominibus Rabbi ; unus est enim
magister vester, Christus1241. Nec alius docuit Moysen
etiam per Ietro1242, nec alius Cornelium etiam per

1239 Io 3, 10.
1240 Io 3, 1-2.
1241 Mt 23, 8-10.
1242 Ex 18, 14-23.
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priorem  Petrum1243,  nec  alius  Petrum etiam  per
posteriorem  Paulum1244 :  a  quocumque  enim
verum dicitur,  illo  donante  dicitur,  qui  est  ipsa
Veritas1245. Quid si ideo adhuc ista nescimus, et ea
neque orando, neque legendo, neque cogitando et
ratiocinando invenire potuimus, ut probemur non
solum indoctos quanta caritate doceamus, verum
a doctis etiam quanta humilitate discamus ?

X.  Doce  ergo,  quaeso,  quod doceam,  doce
quod teneam,  et  dic  mihi,  si  animae  singillatim
singulis  hodieque  nascentibus  fiunt,  ubi  in
parvulis  peccent,  ut  indigeant  in  Sacramento
Christi  remissione  peccati,  peccantes  in  [331]
Adam ex quo caro est propagata peccati1246 : aut si
non  peccant,  qua  iustitia  Creatoris  ita  peccato
obligantur alieno, cum exinde propagatis membris
mortalibus inseruntur, ut eas, nisi per Ecclesiam
subventum fuerit, damnatio consequatur ; cum in
earum  potestate  non  sit,  ut  eis  possit  gratia
Baptismi  subveniri.  Tot  igitur  animarum  millia,
quae  in  mortibus  parvulorum  sine  indulgentia
christiani  Sacramenti  de  corporibus  exeunt,  qua
aequitate damnantur, si novae creatae, nullo suo
praecedente  peccato,  sed  voluntate  Creatoris
singulae singulis nascentibus adhaeserunt, quibus
eas  animandis  ille  creavit  et  dedit ;  qui  utique

1243 Act 10, 25-48.
1244 Gal 2, 11-21.
1245 Cf. AUG., De magistro 12, 40.
1246 Cf. Rom 8, 3.
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noverat quod unaquaeque carum nulla sua culpa
sine baptismo Christi de corpore fuerat exitura ?
Quoniam igitur neque de Deo possumus dicere
quod vel cogat animas fieri peccatrices, vel puniat
innocentes ; neque negare fas nobis est, eas quae
sine  Christi  Sacramento  de  corporibus  exierint,
etiam  parvulorum,  non  nisi  in  damnationem
trahi :  obsecro  te,  quomodo  haec  opinio
defenditur, qua creduntur animae non ex illa una
primi hominis fieri omnes, sed sicut illa una uni,
ita singulis singulae ?

XI.  Ea vero quae dicuntur alia  contra hanc
opinionem, facile puto me posse refellere ; sicuti
est  illud,  quo eam sibi  quidam videntur  urgere,
quomodo consummaverit Deus omnia opera sua
sexto  die,  et  septimo  requieverit1247,  si  novas
adhuc animas creat ? Quibus si dixerimus quod ex
Evangelio  in  supradicta  epistola  posuisti :  Pater
meus  usque  nunc  operatur1248 ; respondent,  operatur
dictum est,  institutas  administrando,  non  novas
instituendo  naturas,  ne  Scripturae  Geneseos
contradicatur,  ubi  apertissime  legitur
consummasse  Deum omnia  opera  sua.  Nam et
quod eum scriptum est requievisse, utique [332] a
creandis novis creaturis intellegendum est, non a
gubernandis ; quia tunc ea quae non erant fecit, a
quibus  faciendis  requievit :  quia  consummaverat
omnia quae antequam essent, vidit esse facienda,

1247 Gen 2, 2.
1248 Io 5, 17.
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ut  deinceps  non ea  quae non erant,  sed ex his
quae iam erant, crearet et faceret quidquid faceret.
Ita  utrumque  verum  esse  monstratur,  et  quod
dictum  est,  requievit  ab  operibus  suis ; et  quod
dictum est,  usque  nunc  operatur : quoniam Genesi
non potest Evangelium esse contrarium.

XII.  Verum  his  qui  haec  ideo  dicunt  ne
credatur  modo  Deus,  sicut  illam  unam  novas
animas  quae  non  erant,  facere ;  sed  ex  illa  una
quae iam erat, eas creare, vel ex fonte aliquo sive
thesauro  quodam  quem  tunc  fecit,  eas  mittere,
facile  respondetur  etiam  illis  sex  diebus  multa
Deum creasse ex his naturis quas iam creaverat,
sicut  ex  aquis  alites  et  pisces ;  ex  terra  autem
arbores, fenum, animalia : sed quod ea quae non
erant,  tunc  fecerit,  manifestum est.  Nulla  enim
erat  avis,  nullus  piscis,  nulla  arbor,  nullum
animal :  et  bene  intellegitur  ab  his  creatis
requievisse, quae non erant, et creata sunt, id est
cessasse, ne ultra quae non erant, crearentur. Sed
nunc quod dicitur animas non in nescio quo fonte
iam  existentes  mittere,  nec  de  seipso  tamquam
suas particulas irrorare, nec de illa una originaliter
trahere,  nec pro delictis  ante carnem commissis
carneis  vinculis  compedire,  sed  novas  creare
singulas  singulis  suam  cuique  nascenti,  non
aliquid facere dicitur, quod ante non fecerat. Iam
enim  sexto  die  fecerat  hominem  ad  imaginem
suam ; quod utique secundum animam rationalem
fecisse  intellegitur.  Hoc  et  nunc  facit,  non
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instituendo  quod  non  erat,  sed  multiplicando
quod erat. Unde et illud verum est, quod a rebus,
quae  non  erant,  instituendis  requievit :  et  hoc
verum  est,  quod  non  solum  gubernando  quae
[333]  fecit,  verum  etiam  aliquid  non  quod
nondum,  sed  quod  iam  creaverat,  numerosius
creando usque nunc operatur.  Vel  sic  ergo,  vel
alio  modo  quolibet  eximus  ab  eo  quod  nobis
obicitur  de  requie  Dei  ab  operibus  suis,  ne
propterea non credamus nunc usque fieri animas
novas, non ex illa una, sed sicut illam unam.

XIII. Nam quod dicitur. Quare facit animas
eis  quos  novit  cito  morituros ?  possumus
respondere, parentum hinc peccata vel convinci,
vel  flagellari.  Possumus  etiam  recte  illius
moderationi  ista  relinquere,  quem  scimus
omnibus  temporaliter  transeuntibus  rebus,  ubi
sunt  etiam  animalium  ortus  et  obitus,  cursum
ornatissimum  atque  ordinatissimum  dare ;  sed
nos  ista  sentire  non  posse,  quae  si  sentiremus,
delectatione  ineffabili  mulceremur.  Non  enim
frustra per prophetam, qui haec divinitus inspirata
didicerat, dictum est de Deo :  Qui profert numerose
saeculum1249. Unde musica, id est scientia sensusve
bene  modulandi,  ad  admonitionem  magnae  rei,
etiam  mortalibus  rationales  habentibus  animas
Dei largitate concessa est. Unde si homo faciendi
carminis artifex novit quas quibus moras vocibus

1249 Is  40,  26 (sec.  LXX) : ὁ ἐκφέρων κατ’ ἀριθμὸν τὸν κόσμον
αὐτοῦ.
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tribuat,  ut  illud  quod  canitur  decedentibus  ac
succedentibus  sonis  pulcherrime  currat  ac
transeat ; quanto magis Deus, cuius sapientia, per
quam  fecit  omnia,  longe  omnibus  artibus
praeferenda  est,  nulla  in  naturis  nascentibus  et
occidentibus  temporum  spatia,  quae  tamquam
syllabae  ac  verba  ad  particulas  huius  saeculi
pertinent,  in  hoc  labentium  rerum  tamquam
mirabili cantico, vel brevius, vel productius, quam
modulatio  praecognita  et  praefinita  deposcit,
praeterire  permittit !  Hoc  cum etiam de arboris
folio  dixerim,  et  de  nostrorum  numero
capillorum1250 ;  quanto magis  de hominis  ortu et
occasu,  cuius  temporalis  vita  brevius  [334]
productiusve non tenditur, quam Deus dispositor
temporum  novit  universitatis  moderamini
consonare !

XIV.  Id  etiam  quod  aiunt,  omne  quod  in
tempore coepit esse, immortale esse non posse ;
quia omnia orta occidunt, et aucta senescunt1251, ut
eo modo credi  cogant,  animum humanum ideo
esse immortalem,  quod ante omnia  tempora sit
creatus, non movet fidem nostram : ut enim alia
taceam,  coepit  esse  in  tempore  immortalitas
carnis Christi, quae tamen iam non moritur, et mors
ei ultra non dominabitur1252.

1250 Cf. Mt 10, 30 ; Lc 12, 7.
1251 SALLUST., Iugurtin. 2, 3.
1252 Rom 6, 9.
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XV.  Illud  vero  quod  in  libro  adversus
Ruffinum1253 posuisti,  quosdam  huic  sententiae
calumniari,  quod Deum dare  animas  adulterinis
conceptibus  videatur  indignum,  unde  conantur
astruere meritis gestae ante carnem vitae, animas
quasi ad ergastula huiusmodi iuste posse perduci ;
non  me  movet  multa  cogitantem  quibus  haec
possit calumnia refutari. Et quod ipse respondisti,
non  esse  vitium  sementis  in  tritico  quod  furto
dicitur  esse  sublatum,  sed  in  eo  qui  frumenta
furatus  est ;  nec  idcirco  terram  non  debuisse
gremio  suo  semina  confovere,  quia  sator
immunda  ea  proiecerit  manu ;  elegantissima
similitudo est. Quam et antequam legerem, nullas
mihi  obiectio  ista  de  adulterinis  fetibus  in  hac
quaestione faciebat angustias, generaliter intuenti
multa bona Deum facere, etiam de nostris malis
nostrisque peccatis. Animalis autem cuiuscumque
creatio,  si  habeat  pium  prudentemque
consideratorem,  ineffabilem  laudem  Creatori
excitat ;  quanto  magis  creatio  non  cuiuslibet
animalis,  sed  hominis !  Si  autem  causa  creandi
quaeritur, nulla citius et melius respondetur, nisi
quia omnis creatura Dei bona est. Et quid dignius
quam  ut  bona  faciat  bonus  Deus,  quae  nemo
potest facere nisi Deus ? [335]

XVI.  Haec  et  alia  quae  possum,  sicut
possum, dico adversus eos qui  hanc opinionem
qua creduntur animae sicut illa una singulis fieri,
1253 HIERON., Apol. in Rufin. 3, 28.
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labefactare conantur. Sed cum ad poenas ventum
est  parvulorum,  magnis,  mihi  crede,  coarctor
angustiis, nec quid respondeam prorsus invenio :
non solum eas poenas dico, quas habet post hanc
vitam illa damnatio, quo necesse est trahantur, si
de  corpore  exierint  sine  christianae  gratiae
Sacramento ;  sed  eas  ipsas  quae  in  hac  vita
dolentibus  nobis  versantur  ante  oculos,  quas
enumerare si velim, prius tempus quam exempla
deficient. Languescunt aegritudinibus, torquentur
doloribus,  fame  et  siti  cruciantur,  debilitantur
membris,  privantur  sensibus,  vexantur  ab
immundis spiritibus. Demonstrandum est utique,
quomodo  ista  sine  ulla  sua  mala  causa  iuste
patiantur. Non enim dici fas est, aut ista ignorante
Deo fieri, aut eum non posse resistere facientibus,
aut  iniuste  ista  vel  facere  vel  permittere.
Numquidnam  sicut  animalia  irrationabilia  recte
dicimus in usus dari naturis excellentioribus, etsi
vitiosis,  sicut  apertissime  in  Evangelio  videmus
porcos  ad  usum  desideratum  concessos  esse
daemonibus1254 ; hoc et de homine recte possumus
dicere ?  Animal  est  enim,  sed  rationale,  etsi
mortale.  Anima  est  rationalis  in  illis  membris,
quae tantis afflictionibus poenas luit ; Deus bonus
est,  Deus iustus est, Deus omnipotens est :  hoc
dubitare  omnino  dementis  est.  Tantorum  ergo
malorum  quae  fiunt  in  parvulis,  causa  iusta
dicatur.  Nempe  cum  maiores  ista  patiuntur,
1254 Mt 8, 32.
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solemus dicere aut sicut in Iob merita examinari,
aut  sicut  in  Herode  peccata  puniri :  et  de
quibusdam  exemplis  quae  Deus  manifesta  esse
voluit,  alia quae obscura sunt homini coniectare
conceditur ;  sed  hoc  in  maioribus.  De  parvulis
autem  quid [336] respondeamus  edissere,  si
poenis tantis nulla in eis sunt punienda peccata :
nam utique nulla est in illis aetatibus examinanda
iustitia.

XVII.  De ingeniorum vero  diversitate,  imo
absurditate, quid dicam ? quae quidem in parvulis
latet,  sed  ab  ipsis  exordiis  naturalibus  ducta,
apparet in grandibus, quorum nonnulli tam tardi
et  obliviosi  sunt,  ut  ne  prima  quidem  discere
litterarum  elementa  potuerint :  quidam  vero
tantae sunt fatuitatis, ut non multum a pecoribus
differant ;  quos  moriones  vulgo  vocant.
Respondetur  fortasse,  Corpora  hoc faciunt.  Sed
numquid  secundum  hanc  sententiam  quam
defendi volumus, anima sibi  corpus elegit,  et in
eligendo  cum  falleretur,  erravit ?  aut  cum  in
corpus cogeretur intrare necessitate nascendi, alia
corpora praeoccupantibus animarum turbis,  ipsa
aliud  non  invenit,  et  sicut  in  spectaculo  aliquo
locum,  ita  carnem non  quam voluit,  sed  quam
valuit,  occupavit ?  Numquid  haec  et  talia  vel
dicere  possumus,  vel  sentire  debemus ?  Doce
igitur  quid  sentire,  quid  dicere  debeamus,  ut
constet  nobis  ratio  novarum  animarum
singillatimque factarum singulis corporibus.
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XVIII.  Ego  quidem  non  de  ingeniis,  sed
saltem de  poenis  parvulorum,  quas  in  hac  vita
patiuntur,  dixi  aliquid  in  libris  illis  de  Libero
Arbitrio. Quod quale sit, et cur mihi in ista quam
habemus  in  manibus  quaestione  non  sufficiat,
intimabo,  et  eum  ipsum  de  tertio  libro  locum
excerptum  his  litteris  inseram.  Nam  ita  se
habet1255 :  "De cruciatibus autem corporis quibus
affliguntur  parvuli,  quorum  per  aetatem  nulla
peccata  sunt,  si  animae  quibus  animantur,  non
priusquam  ipsi  homines  esse  coeperunt,  maior
querela  et  quasi  misericors  deponi  solet,  cum
dicitur,  Quid  mali  fecerunt,  ut  ista [337]
paterentur ?  quasi  possit  esse  meritum
innocentiae,  antequam  quisque  nocere  aliquid
possit ! Cum autem boni aliquid operatur Deus in
emendatione maiorum, cum parvulorum suorum
qui  eis  cari  sunt,  doloribus  ac  mortibus
flagellantur,  cur  ista  non  fiant,  quando  cum
transierint,  pro non factis erunt, in quibus facta
sunt : propter quos autem facta sunt, aut meliores
erunt,  si  temporalibus  incommodis  emendati,
rectius  elegerint  vivere ;  aut  excusationem  in
futuri  iudicii  supplicio  non  habebunt,  si  vitae
huius  angoribus,  ad  aeternam vitam desiderium
convertere  noluerint ?  Quis  autem  novit  quid
parvulis, de quorum cruciatibus duritia maiorum
contunditur, aut exercetur fides, aut misericordia
probatur :  quis  ergo novit  quid ipsis  parvulis  in
1255 Lib. 3. c. 23. n. 67.
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secreto iudiciorum suorum bonae compensationis
reservet Deus ? Quoniam quamquam nihil  recte
fecerint, tamen nec peccantes aliquid ista perpessi
sunt.  Non enim frustra etiam infantes illos,  qui
cum Dominus noster Iesus Christus necandus ab
Herode  quaereretur,  occisi  sunt,  in  honorem
martyrum receptos commendat Ecclesia"1256.

XIX. Haec tunc dixi, cum hanc ipsam de qua
nunc agitur vellem communire sententiam. Sicut
enim  paulo  ante  commemoravi,  quaecumque
illarum  de  animae  incarnatione  quatuor
opinionum  vera  esset,  inculpatam  substantiam
Creatoris,  et  a  nostrorum  peccatorum  societate
remotissimam  nitebar  ostendere.  Et  ideo
quaecumque  illarum  veritate  posset  convinci  et
repudiari, ad curam intentionis meae, quam tunc
habebam, non pertinebat ; quandoquidem cunctis
diligentiore  disputatione  discussis,  quaecumque
illarum  recte  vinceret  caeteras,  me  securissimo
fieret,  quando  etiam secundum omnes  id  quod
agebam,  invictum  persistere  demonstrabam.
Nunc vero unam volo,  si possum, ratione recta
eligere  ex [338] omnibus ;  et  propterea  huius
ipsius  de  qua  nunc  agimus  defensionem,  in  his
quae  commemoravi  de  illo  libro,  verbis  meis
attentius intuens, validam firmamque non video.

XX. Nam velut firmamentum eius illud est,
quod ibi dixi : "Quis autem novit quid parvulis, de
quorum cruciatibus duritia maiorum contunditur,
1256 AUG., De lib. arb. 3, 23-68.
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aut  exercetur  fides,  aut  misericordia  probatur :
quis  ergo  novit  quid  ipsis  parvulis  in  secreto
iudiciorum  suorum  bonae  compensationis
reservet Deus ?" Sed hoc non immerito dici video
de his qui vel pro Christi nomine ac vera religione
tale  aliquid  etiam  nescientes  patiuntur,  vel
Sacramento  Christi  iam  imbuti  sunt ;  quia  sine
societate  unius Mediatoris  liberari  a  damnatione
non possunt,  ut  possit  eis,  etiam pro illis  malis
quae  hic  in  diversis  afflictionibus  pertulerunt,
compensatio ista praestari. Nunc autem cum ista
quaestio  non  possit  absolvi,  nisi  etiam  de  his
parvulis  respondeatur,  qui  post  gravissimos
cruciatus  sine  Sacramento  christianae  societatis
exspirant ; quae circa eos compensatio cogitanda
est,  quibus insuper  et  damnatio praeparata est ?
Nam et de baptismo parvulorum in eodem libro,
non quidem sufficienter,  sed quantum illi  operi
satis  esse  videbatur,  utcumque  respondi,  quod
etiam  nescientibus,  et  fidem  suam  nondum
habentibus  prodest :  non tamen de  damnatione
eorum  parvulorum,  qui  sine  illo  ex  hac  vita
emigrant, tunc aliquid dicendum putavi, quia non
quod nunc agitur, agebatur.

XXI. Sed ut omittamus et contemnamus ea
quae  brevi  tempore  patiuntur,  nec  transacta
revocantur,  numquid  similiter  contemnere
possumus quod per unum hominem mors, et per unum
hominem  resurrectio  mortuorum.  Sicut  enim  in  Adam
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omnes  moriuntur,  sic  et  in  Christo  omnes
vivificabuntur1257 ? Per hanc enim [339] apostolicam,
divinam,  claramque  sententiam,  satis  evidenter
elucet,  neminem ire in  mortem nisi  per  Adam ;
neminem  ire  in  vitam  aeternam,  nisi  per
Christum.  Hoc  est  quippe  omnes, et  omnes, quia
sicut  omnes  homines  per  primam,  hoc  est  per
carnalem generationem pertinent  ad  Adam ;  sic
omnes  homines  ad  secundam,  id  est  spiritalem
generationem  veniunt,  quicumque  ad  Christum
perveniunt. Ideo ergo dictum est, et hic  omnes, et
ibi  omnes : quia  sicut  omnes  qui  moriuntur,
nonnisi  in  Adam  moriuntur :  ita  omnes  qui
vivificabuntur,  nonnisi  in Christo vivificabuntur.
Ac per hoc, quisquis nobis dixerit quemquam in
resurrectione mortuorum vivificari  posse  nisi  in
Christo ;  tamquam  pestis1258 communis  fidei
detestandus  est.  Item  quisquis  dixerit  quod  in
Christo  vivificabuntur  etiam  parvuli  qui  sine
Sacramenti eius participatione de vita exeunt, hic
profecto  et  contra  apostolicam  praedicationem
venit,  et  totam  condemnat  Ecclesiam,  ubi
propterea  cum baptizandis  parvulis  festinatur et
curritur,  quia  sine  dubio  creditur  aliter  eos  in
Christo vivificari omnino non posse. Qui autem
non  vivificatur  in  Christo,  restat  ut  in  ea
condemnatione maneat de qua dicit  Apostolus :

1257 1 Cor 15, 21-22.
1258 Thuanus MS. hostis.
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Per  unius  delictum  in  omnes  homines  ad
condemnationem1259.  Cui  delicto  obnoxios  parvulos
nasci, et omnis credit Ecclesia, et ipse iam contra
Iovinianum  disputans,  et  exponens  Ionam
prophetam, sicut paulo ante commemoravi,  fide
veracissima  definisti ;  credo  et  in  aliis  locis
opusculorum  tuorum  quae  vel  non  legi,  vel  in
praesentia non recordor. Huius igitur damnationis
in  parvulis  causam  requiro ;  quia  neque
animarum, si novae fiunt singulis singulae, video
esse  ullum  in  illa  aetate  peccatum,  nec  a  Deo
damnari  aliquam  credo,  quam  videt  nullum
habere peccatum. [340]

XXII.  An  forte  dicendum  est,  in  parvulo
carnem  solam  causam  esse  peccati1260 ;  novam
vero  illi  animam  fieri,  qua  secundum  Dei
praecepta vivente, in adiutorio gratiae Christi,  et
ipsi  carni  edomitae  ac  subiugatae  possit
incorruptionis  meritum  comparari :  sed  quia  in
parvulo  anima  nondum  id  agere  potest,  nisi
Christi acceperit Sacramentum, per hanc gratiam
carni eius acquiritur quod illius moribus nondum
potuit ;  si  autem  sine  illo  Sacramento  anima
parvuli  exierit,  ipsa  quidem in  aeterna  vita  erit,
unde eam nullum peccatum potuit separare, caro
vero eius non resurget in Christo, non percepto
ante mortem illius Sacramento ?

1259 Rom 5, 18.
1260 Cf. Rom 8, 3.
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XXIII.  Hanc  opinionem  numquam  audivi,
numquam  legi.  Sed  plane  audivi  et  credidi,
propter quod et locutus sum1261 :  Quia venit  hora,
quando  omnes  qui  in  monumentis  sunt,  audient  vocem
eius ;  et  procedent  qui  bene  fecerunt,  in  resurrectionem
vitae1262 : ipsa est de qua dicitur, et per unum hominem
resurrectio mortuorum ; ipsa est qua  in Christo omnes
vivificabuntur1263 :  qui  autem  male  egerunt,  in
resurrectionem  iudicii1264. Quid  hic  ergo  de  illis
infantibus  intellegendum  est,  qui  priusquam
possent  agere vel  bene vel  male,  sine  Baptismo
corpore  exuti  sunt ?  nihil  hic  de  talibus  dictum
est. Sed si caro eorum ideo non resurget, quia nec
boni  aliquid  fecerunt,  nec  mali ;  nec  illorum
resurrectura est,  qui percepta Baptismi gratia,  in
illa aetate defuncti sunt, in qua nihil bene vel male
agere  potuerunt.  Si  autem  illi  inter  sanctos
resurgent, id est inter eos qui bene egerunt ; inter
quos  et  illi  resurrecturi  sunt,  nisi  inter  eos  qui
male  egerunt,  ne  aliquas  humanas  animas
credamus  corpora  sua  non  recepturas,  sive  in
resurrectionem  vitae,  sive  in  resurrectionem
iudicii ?  Quae  sententia  priusquam [341]
refellatur, ipsa novitate iam displicet : deinde quis
ferat, si credant se illi qui ad Baptismum cum suis
parvulis  currunt,  propter  carnes  eorum,  non

1261 Ps 115, 1.
1262 Io 5, 28-29.
1263 1 Cor 15, 21-22.
1264 Io 5, 29.
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propter  animas  currere ?  Beatus  quidem
Cyprianus non aliquod decretum condens novum,
sed  Ecclesiae  fidem  firmissimam  servans,  ad
corrigendum eos qui putabant ante octavum diem
nativitatis  non esse parvulum baptizandum, non
carnem, sed animam dixit  non  esse  perdendam ; et
mox  natum  rite  baptizari  posse,  cum  suis
quibusdam coepiscopis sensuit1265.

XXIV.  Sed  contra  Cypriani  aliquam
opinionem, ubi quod videndum fuit, fortasse non
vidit,  sentiat  quisque quod libet ;  tantum contra
apostolicam manifestissimam fidem nemo sentiat,
quae ex unius delicto omnes in condemnationem
duci  praedicat1266 :  ex  qua  condemnatione  non
liberat,  nisi  gratia  Dei  per  Iesum  Christum
Dominum  nostrum1267,  in  quo  uno  omnes
vivificantur  quicumque  vivificantur1268.  Contra
Ecclesiae  fundatissimum  morem  nemo  sentiat,
ubi  ad  Baptismum,  si  propter  sola  parvulorum
corpora  curreretur,  baptizandi  offerrentur  et
mortui.

XXV. Quae cum ita sint, quaerenda causa est
atque  reddenda,  quare  damnentur  animae  quae
novae creantur singulis quibusque nascentibus, si
praeter Christi  Sacramentum parvuli  moriantur :
damnari  enim eas,  si  sic  de corpore exierint,  et

1265 CYPRIAN., Ep. 59 (ad Fidum).
1266 Cf. Rom 5, 18.
1267 Rom 7, 25.
1268 Cf. 1 Cor 15, 22.
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sancta  Scriptura,  et  sancta  est  testis  Ecclesia.
Unde  illa  de  animarum  novarum  creatione
sententia,  si  hanc  fidem  fundatissimam  non
oppugnat, sit et mea ; si oppugnat, non sit et tua.

XXVI. Nolo mihi dicatur, pro hac sententia
debere  accipi  quod  scriptum  est :  Qui  finxit
spiritum hominis  in ipso1269 ;  et :  Qui finxit  singillatim
corda  eorum1270.  Aliquid  fortissimum  atque
invictissimum requirendum est,  quod [342] nos
non cogat Deum credere ullarum animarum sine
culpa  aliqua  damnatorem.  Nam vel  tantumdem
valet, vel plus est forsitan creare, quam fingere ; et
tamen  scriptum  est :  Cor  mundum  crea  in  me,
Deus1271 : nec ideo putari potest, animam hoc loco
optare se fieri, priusquam aliquid esset. Sicut ergo
iam existens creatur innovatione iustitiae, sic iam
existens  fingitur  conformatione  doctrinae.  Nec
illud  quod  in  Ecclesiaste  scriptum  est :  Tunc
convertetur in terram pulvis sicut fuit, et spiritus revertetur
ad  Dominum  qui  dedit  illum1272 ;  istam  confirmat
sententiam,  quam  volumus  esse  nostram :  plus
enim hoc suffragatur eis qui ex una putant omnes
esse  animas.  Nam  sicut  convertitur,  inquiunt,
pulvis in terram, sicut fuit ; et tamen caro, de qua
hoc dictum est,  ad hominem non revertitur,  ex
quo propagata  est,  sed ad terram,  unde primus

1269 Zach 12, 1.
1270 Ps 32, 15.
1271 Ps 50, 12.
1272 Eccle 12, 7.
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homo factus  est :  sic  et  spiritus  ex  illius  unius
spiritu propagatus, non tamen ad eum revertitur,
sed ad Dominum a quo illi datus est. Verum quia
hoc testimonium ita pro istis sonat, ut non omni
modo huic opinioni quam defendi volo, videatur
esse  contrarium,  admonendam  tantum  credidi
prudentiam  tuam,  ne  talibus  testimoniis  ex  his
angustiis  me  coneris  eruere.  Nam  licet  nemo
faciat optando, ut verum sit quod verum non est :
tamen si  fieri  posset,  optarem ut haec sententia
vera  esset ;  sicut  opto  ut,  si  vera  est,  abs  te
liquidissime atque invictissime defendatur.

XXVII.  Haec  autem  difficultas  etiam  illos
sequitur,  qui  iam  existentes  alibi  animas,  et  ab
initio divinorum operum praeparatas, a Deo mitti
opinantur  in  corpora.  Nam et ab his  hoc idem
quaeritur :  si  animae  inculpatae  obedienter
veniunt,  quo mittuntur ;  cur  in  parvulis,  si  non
baptizati vitam istam finierint, puniuntur ? Eadem
[343] prorsus in utraque sententia difficultas est.
Illi sibi videntur de hac facilius exire quaestione,
qui  animas  asseverant  pro  meritis  vitae  prioris
singulas  singulis  corporibus  implicari1273.  Hoc
enim putant esse in Adam mori, in carne scilicet
quae propagata est ex Adam, supplicia pendere : a
quo reatu, inquiunt, gratia Christi liberat pusillos
cum  magnis.  Hoc  quidem  recte,  veraciter,
optimeque,  quod  gratia  Christi  liberat  a  reatu
peccatorum  pusillos  cum  magnis.  Sed  in  alia
1273 Cf. AUG., De civ. Dei 11, 23.
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superiore vita peccare animas, et inde praecipitari
in  carceres  carneos,  non  credo,  non  acquiesco,
non  consentio.1274 Primum,  quoniam  per  nescio
quos fieri circumitus id aiunt isti, ut post nescio
quanta  volumina  saeculorum  iterum  ad  istam
sarcinam  corruptibilis  carnis  et  supplicia
pendenda  redeundum  sit :  qua  opinione  quid
horribilius  cogitari  possit,  ignoro.  Deinde,  quis
tandem iustus defunctus est,  de quo non (si isti
vera  dicunt)  solliciti  esse  debeamus,  ne  in  sinu
Abrahae  peccans,  in  flammas  illius  divitis
deiciatur1275 ?  cur  enim  non  et  post  hoc  corpus
peccare possit, si et ante potuit ? Postremo, longe
aliud est in Adam peccasse, unde dicit Apostolus,
in quo omnes peccaverunt1276 ; et aliud est extra Adam
nescio ubi peccasse,  et  ideo in Adam, id  est  in
carnem quae ex Adam propagata est tamquam in
carcerem trudi.  Illam vero  opinionem,  quod ex
una fiant omnes animae, nec discutere volo, nisi
necesse  sit ;  atque  utinam  ista,  de  qua  nunc
agimus, si vera est, sic abs te defendatur, ut hoc
necesse iam non sit.

XXVIII. Quamvis autem desiderem, rogem,
votis ardentibus exoptem et exspectem ut per te
mihi  Dominus  huius  rei  auferat  ignorantiam :
tamen si, quod absit, minime meruero, patientiam
mihi petam a Domino Deo nostro ; in quem sic

1274 De Civit. Dei, lib. XI, cap. 23.
1275 Cf. Lc 16, 22-23.
1276 Rom 5, 12.
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credimus,  ut  si  aliqua  nobis  non [344] aperiat
etiam  pulsantibus,  nullo  modo  adversus  eum
murmurare  debeamus.  Meminerimus  prius  ipsis
Apostolis dictum : Multa habeo vobis dicere ; sed non
potestis illa portare modo1277. In his, quantum ad me
attinet, etiam hoc deputem : neque qui hoc sciam
me  indigner  indignum,  ne  hoc  ipso  etiam
convincar  indignior.  Multa  enim  alia  similiter
nescio,  quae  commemorare  vel  enumerare  non
possum :  et  hoc  tolerabiliter  ignorarem,  nisi
metuerem  ne  aliqua  istarum  opinionum  contra
illud  quod  firmissima  retinemus  fide,  incautis
obreperet  mentibus.  Sed  antequam  sciam
quaenam earum potius eligenda sit, hoc me non
temere sentire profiteor,  eam quae vera est non
adversari  robustissimae  ac  fundatissimae  fidei,
qua  Christi  Ecclesia  nec  parvulos  homines
recentissime natos a damnatione credit,  nisi  per
gratiam nominis Christi, quam in suis Sacramentis
commendavit, posse liberari.

DE SENTENTIA JACOBI LIBER SEU EPISTOLA 
CLXVII.1278

Augustinus Hieronymo, de loco qui esi Jacobi II, 10.
Qui offenderit  in uno, factus est omnium reus :
multa admiscens de Stoicis,  qui docebant omnia peccata
esse  paria :  et quisquis  haberet  unam virtutem,  habere
omnes ; qui careret una, nullam habere.

1277 Io 16, 12.
1278 Alias XXIX quæ autem 167 erat, nunc 89. – Scripta eodem tempore.
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I.  Quod  ad  te  scripsi,  honorande  mihi  in
Christo  frater [345] Hieronyme,  quaerens  de
anima  humana,  si  nascentibus  singulis  novae
singulae nunc usque fiunt, ubi peccati vinculum
contrahant, quod per Sacramentum gratiae Christi
etiam in infantibus recenter natis solvendum esse
non  dubitamus,  cum  in  non  parvum  volumen
procederet, nolui ulla alia onerare quaestione : sed
quod urget acrius, multo minus est neglegendum.
Proinde quaeso, et per Deum obsecro ut exponas
mihi, quod multis existimo profuturum, aut si iam
vel  abs  te  vel  ab  alio  aliquo  expositum  habes,
dirigas nobis, quomodo accipiendum sit quod in
Epistola Iacobi apostoli scriptum est :  Quicumque
enim totam legem servaverit, offendat autem in uno, factus
est  omnium reus1279. Quae res talis  ac tanta est,  ut
quod hinc tibi non iam olim scripsi, multum me
poeniteat.

II.  De  agenda  namque  praesenti  vita,
quomodo ad vitam perveniamus aeternam,  non
de praeterita perscrutanda, quam penitus demersit
oblivio, sicut est illud quod de anima quaerendum
putavi,  haec  vertitur  quaestio.  Eleganter  autem
dictum  esse  narratur  quod  huic  rei  satis  apte
convenit.  Cum  quidam  ruisset  in  puteum,  ubi
aqua  tanta  erat,  ut  eum  magis  exciperet  ne
moreretur,  quam  suffocaret  ne  loqueretur ;
accessit alius, et eo viso admirans ait : Quomodo
huc  cecidisti ?  At  ille :  Obsecro,  inquit,  cogita
1279 Iac 2, 10.
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quomodo  hinc  me  liberes ;  non  quomodo  huc
ceciderim, quaeras. Ita quoniam fatemur, et fide
catholica tenemus, de reatu peccati tamquam de
puteo,  etiam  parvuli  infantis  animam  Christi
gratia  liberandam ;  satis  est  ei  quod  modum
quomodo salva  fiat  novimus,  etiamsi  numquam
quomodo in  malum illud  devenerit,  noverimus.
Sed ideo putavi esse quaerendum, ne forte ex illis
opinionibus  incarnationis  animae  aliquam
teneamus  incautius, [346] quae  liberandam
prorsus animam parvuli contradicat, negans eam
esse in isto malo. Hoc igitur firmissime retento,
quod anima parvuli de reatu peccati liberanda est,
nec alio modo liberanda, nisi gratia Dei per Iesum
Christum  Dominum  nostrum1280 :  si  possumus
etiam  ipsius  mali  causam  et  originem  nosse,
vaniloquis,  non  disputatoribus,  sed  litigatoribus
paratius instructiusque resistimus ;  si autem non
possumus,  non  quia  latet  miseriae  principium,
ideo  pigrescere  misericordiae  debet  officium.
Adversus eos autem qui sibi videntur scire quod
nesciunt,  hoc  tutiores  sumus,  quod  hanc
ignorantiam  nostram  non  ignoramus.  Aliud  est
enim quod nescire malum est ; aliud quod sciri vel
non potest, vel non opus est, vel ad vitam quam
quaerimus  indifferens  est :  hoc  vero  quod  de
Litteris apostoli Iacobi nunc requiro, in hac ipsa
qua vivimus, et ut semper vivamus Deo placere
studemus, actione versatur.
1280 Rom 7, 25.
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III.  Quomodo  igitur  intellegendum  est,
obsecro  te :  Quicumque  totam  Legem  servaverit,
offendat autem in uno, factus est omnium reus1281 ? Itane
qui  furtum fecerit,  imo  vero  qui  dixerit  diviti :
Sede hic, pauperi autem : Tu sta illic1282, et homicidii,
et adulterii, et sacrilegii reus est ? Quod si non est,
quomodo qui in uno offendat factus est omnium
reus ? an illud quod dixit de divite et paupere ad
ista  non  pertinet,  quorum  si  quis  in  uno
offenderit,  fiet  omnium  reus ?  Sed  recolendum
est  unde  venerit  illa  sententia,  et  quae  illam
superiora  pepererint,  quibusque  connexa
dependeat.  Fratres mei, nolite, inquit,  in personarum
acceptione  habere  fidem  Domini  nostri  Iesu  Christi
gloriae.  Etenim  si  introierit  in  conventum  vestrum  vir
annulum aureum habens in veste candida, introierit autem
et pauper in sordido habitu, [347] et intendatis in eum
qui indutus est veste praeclara, et dicatis ei : Tu sede hic
bene ; pauperi autem dicatis : Tu sta illic, aut, Sede sub
scabello  pedum  meorum :  nonne  iudicatis  apud
vosmetipsos, et facti estis iudices cogitationum iniquarum ?
Audite,  fratres  mei  dilectissimi ;  nonne  Deus  elegit
pauperes in hoc mundo, divites in fide, et haeredes regni
quod  repromisit  Deus  diligentibus  se ?  Vos  autem
exhonorastis  pauperem1283 : propter illum scilicet  cui
dictum  est :  Sta  illic ; cum  habenti  annulum
aureum dictum esset :  Tu sede hic bene. Ac deinde

1281 Iac 2, 10.
1282 Iac 2, 10.
1283 Iac 2, 1-6.
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sequitur, eamdem ipsam sententiam latius versans
et  explicans :  Nonne, inquit,  divites  per  potentiam
opprimunt  vos,  et  trahunt  ad  iudicia ?  nonne  ipsi
blasphemant  bonum  nomen,  quod  invocatum  est  super
vos ?  Si  quidem  legem  perficitis  regalem,  secundum
Scripturam, Diliges proximum tuum sicut teipsum, bene
facitis : si autem personas accipitis,  peccatum operamini,
redarguti  a  lege  quasi  transgressores1284. Vide
quemadmodum transgressores legis  appellat,  qui
dicunt diviti : Sede hic, et pauperi : Sta illic. Vide, ne
putarent contemptibile esse peccatum in hac una
re legem transgredi, secutus adiunxit :  Quicumque
autem  totam  legem  servaverit,  offendat  autem  in  uno,
factus  est  omnium  reus.  Qui  enim  dixit :  Non
moechaberis, dixit et : Non occides. Quod si non occides,
moecharis autem, factus es transgressor legis1285 : propter
id quod dixerat,  redarguti a lege, quasi transgressores.
Quae cum ita sint,  consequens videtur (nisi alio
modo  intellegendum  ostendatur)  ut  qui  dixerit
diviti :  Sede  hic, et  pauperi :  Sta  illic, huic  non
honorem,  quem  illi  deferens,  et  idololatra,  et
blasphemus, et adulter, et homicida, et ne, (quod
longum  est,) cuncta [348] commemorem,  reus
omnium  criminum  iudicandus  sit :  offendens
quippe in uno, factus est omnium reus.

IV. At enim qui unam virtutem habet, omnes
habet ;  et  qui  unam non  habet,  nullam habet ?
Hoc si verum est, confirmatur ista sententia. Sed

1284 Iac 2, 6-9.
1285 Iac 2, 10-11.
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ego eam exponi volo, non confirmari ; quae per
seipsam  apud  nos  omnibus  philosophorum
auctoritatibus  firmior  est.  Et  illud  quidem  de
virtutibus  et  vitiis,  si  veraciter  dicitur,  non  est
consequens  ut  propter  hoc  omnia  peccata  sint
paria. Nam illud de inseparabilitate virtutum, etsi
forsitan fallor, tamen si verum memini, quod vix
memini, omnibus philosophis placuit, qui easdem
virtutes  agendae vitae  necessarias  esse  dixerunt.
Hoc  autem de parilitate  peccatorum, soli  Stoici
ausi  sunt  disputare,  contra  omnem  sensum
generis  humani :  quam  eorum  vanitatem  in
Ioviniano1286 illo qui in hac sententia Stoicus erat,
in aucupandis autem et defensandis voluptatibus
Epicureus,  de  Scripturis  sanctis  dilucidissime
convicisti. In qua tua suavissima et praeclarissima
disputatione  satis  evidenter  apparuit,  non
placuisse auctoribus nostris, vel ipsi potius, quae
per  eos  locuta  est,  veritati,  omnia  paria  esse
peccata.  Quomodo autem fieri  possit  ut etiamsi
hoc  de  virtutibus  verum  est,  non  tamen  ideo
cogamur fateri aequalitatem omnium peccatorum,
quantum  possum,  adiuvante  Domino  aperire
conabor : quod si effecero, approbabis ; ubi vero
causae defuero, tu supplebis.

V. Certe hinc persuadent, qui unam virtutem
habuerit habere omnes, et omnes deesse cui una
defuerit, quod prudentia, nec ignava, nec iniusta,
nec  intemperans  potest  esse :  nam  si  aliquid
1286 HIERON., Adv. Iovin. 2, 21-34.
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horum  fuerit,  prudentia  non  erit.  Porro  si
prudentia  tunc  erit,  si  et  fortis,  et  iusta,  et
temperans  sit,  profecto  ubi  fuerit,  secum habet
[349] caeteras.  Sic  et  fortitudo  imprudens  esse
non  potest,  vel  intemperans,  vel  iniusta :  sic
temperantia necesse est ut prudens, fortis, et iusta
sit : sic iustitia non est, nisi sit prudens, fortis, et
temperans. Ita ubi vera est aliqua earum, et aliae
similiter  sunt ;  ubi  autem aliae  desunt,  vera  illa
non est, etiamsi aliquo modo similis esse videatur.

VI.  Sunt  enim,  ut  scis,  quaedam  vitia
virtutibus  aperta  discretione  contraria,  ut
imprudentia  prudentiae.  Sunt  autem  quaedam
tantum  quia  vitia  sunt,  ideo  contraria,  quadam
tamen specie fallaci similia, ut eidem prudentiae,
non  imprudentia,  sed  astutia.  Nunc  enim  eam
dico astutiam, quae usitatius in malitiosis intellegi
et vocari solet ; non sicut nostra loqui Scriptura
consuevit,  quae  saepe  astutiam in  bono  ponit :
unde :  Estote  astuti  ut  serpentes1287 ;  et  illud :  Ut et
innocentibus det astutiam1288. Quamquam et apud illos
Romanae linguae disertissimus dixerit :  Neque illi
tamen  ad  cavendum  dolus,  aut  astutia  deerant1289,
astutiam  ponens  in  bono :  sed  apud  illos
rarissimum,  apud  nostros  frequentissimum  est.
Itemque  in  partibus  temperantiae,  apertissime
contraria  est  effusio parcimoniae :  ea vero quae

1287 Mt 10, 16.
1288 Prov 1, 4.
1289 SALLUST., Catil. 26, 2.
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tenacitas  dici  vulgo  solet,  vitium  quidem  est,
tamen  parcimoniae  simile,  non  natura,  sed
fallacissima specie. Item dissimilitudine manifesta
contraria est iniustitia iustitiae : solet autem quasi
imitari  iustitiam vindicandi  se libido,  sed vitium
est.  Ignavia  fortitudini  perspicue  contraria  est :
duritia  vero  distat  natura,  fallit  similitudine.
Constantia,  pars  quaedam  virtutis  est ;  ab  hac,
inconstantia  longe  abhorret,  et  indubie
contrasistit :  pertinacia  vero  constantia  dici
affectat,  et  non  est ;  quia  illa  est  virtus,  hoc
vitium. [350]

VII.  Ut  ergo  non  iterum  eadem
commemorare  necesse  sit,  exempli  gratia
ponamus  aliquid  unde  possint  caetera  intellegi.
Catilina,  ut  de  illo  scripserunt  qui  nosse
potuerunt,  frigus,  sitim,  famem  ferre  poterat,
eratque  patiens  inediae,  algoris,  vigiliae,  supra
quam cuiquam credibile est, ac per hoc et sibi et
suis magna praeditus fortitudine videbatur1290. Sed
haec fortitudo prudens non erat ; mala enim pro
bonis  eligebat :  temperans  non erat ;  corruptelis
enim turpissimis foedabatur : iusta non erat ; nam
contra  patriam  coniuraverat.  Et  ideo  nec
fortitudo erat ; sed duritia sibi, ut stultos falleret,
nomen fortitudinis imponebat : nam si fortitudo
esset, non vitium, sed virtus esset ; si autem virtus
esset,  a  caeteris  virtutibus  tamquam

1290 SALLUST., Catil. 5, 3.

588



inseparabilibus  comitibus  numquam
relinqueretur.

VIII.  Quapropter  dum  quaeritur  etiam  de
vitiis  utrum ipsa similiter  omnia  sint,  ubi  unum
erit ;  aut  nulla  sint,  ubi  unum  non  erit ;
laboriosum est  id  ostendere,  propterea  quia uni
virtuti  duo  vitia  opponi  solent,  et  quod  aperte
contrarium  est,  et  quod  specie  similitudinis
adumbratur.  Unde  illa  Catilinae,  quia  fortitudo
non erat, quae, secum virtutes alias non habebat,
facilius  videbatur :  quod vero ignavia  fuerit,  ubi
exercitatio  quaslibet  gravissimas  molestias
perpetiendi atque tolerandi, supra quam cuiquam
credibile  est,  fuit,  aegre  persuaderi  potest.  Sed
forte  acutius  intuentibus,  ignavia  apparet  ipsa
duritia ; quia laborem bonorum studiorum quibus
vera acquiritur fortitudo, neglexerat. Verumtamen
quia sunt audaces qui timidi non sunt, et rursus
timidi  quibus  abest  audacia,  cum  sit  utrumque
vitium ;  quoniam qui vera virtute fortis  est,  nec
temere  audet,  nec  inconsulte  timet ;  cogimur
fateri vitia plura esse virtutibus.

IX. Unde aliquando vitium vitio tollitur ;  ut
amore  laudis,  amor  pecuniae :  aliquando  unum
cedit, ut plura [351] succedant ; velut qui ebriosus
fuerit,  si  modicum  biberit,  et  tenacitatem  et
ambitionem didicerit.  Possunt itaque vitia  etiam
cedere  vitiis  succedentibus,  non  virtutibus ;  et
ideo  plura  sunt.  Virtus  vero  quo  una  ingressa
fuerit,  quoniam  secum  caeteras  ducit,  profecto
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vitia  cedent  omnia  quaecumque  inerant :  non
enim  omnia  inerant,  sed  aliquando  totidem,
aliquando plura paucioribus, vel pauciora pluribus
succedebant.

X.  Haec  utrum  ita  se  habeant,  diligentius
inquirendum  est.  Non  enim  et  ista  divina
sententia  est,  qua  dicitur,  Qui  unam  virtutem
habuerit, omnes habet ; eique nulla inest, cui una
defuerit :  sed hominibus hoc visum est,  multum
quidem  ingeniosis,  studiosis,  sed  tamen
hominibus.  Ego  vero  nescio  quemadmodum
dicam, non dico virum, a quo denominata dicitur
virtus,  sed etiam mulierem quae viro suo servat
tori  fidem,  si  hoc  faciat  propter  praeceptum et
promissum  Dei,  eique  primitus  sit  fidelis,  non
habere  pudicitiam,  aut  pudicitiam  nullam  vel
parvam esse  virtutem ;  sic  et  maritum qui  hoc
idem servat  uxori :  et  tamen sunt  plurimi  tales,
quorum  sine  aliquo  peccato  esse  neminem
dixerim, et utique illud qualecumque peccatum ex
aliquo  vitio  venit.  Unde  pudicitia  coniugalis  in
viris feminisque religiosis cum procul dubio virtus
sit, non enim aut nihil, aut vitium est, non tamen
secum habet omnes virtutes.  Nam si  omnes ibi
essent,  nullum  esset  vitium ;  si  nullum  vitium,
nullum omnino peccatum : quis autem sine aliquo
peccato ? quis ergo sine aliquo vitio, id est fomite
quodam, vel quasi radice peccati, cum clamet qui
supra pectus Domini recumbebat1291 :  Si dixerimus
1291 Cf. Io 14, 25 ; 21, 20.
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quia  peccatum  non  habemus,  nos  ipsos  decipimus,  et
veritas  in  nobis  non  est1292 ?  Neque  hoc  apud  te
diutius agendum est ; sed propter alios qui forte
[352] hoc legerint, dico. Nam tu quidem in eodem
ipso opere splendido contra Iovinianum1293 etiam
hoc de Scripturis sanctis diligenter probasti : ubi
etiam  ex  hac  ipsa  Epistola,  cuius  verba  sunt
quorum  nunc  intellectum  requirimus,  posuisti
quod  scriptum  est :  In  multis  enim  offendimus
omnes1294. Non enim ait : Offenditis, sed offendimus,
cum  Christi  loqueretur  apostolus :  et  cum  hoc
loco dicat :  Quicumque autem totam legem servaverit,
offendat  autem in  uno,  factus  est  omnium  reus1295 ; ibi
non in uno, sed in multis ; nec quosdam, sed omnes
dicit offendere.

XI. Absit autem ut quisquam fidelis existimet
tot millia servorum Christi, qui veraciter dicunt se
habere peccatum, ne seipsos decipiant, et veritas
in eis non sit, nullam habere virtutem, cum virtus
magna  sit  sapientia :  dixit autem,  ipsa  sapientia,
homini,  Ecce  pietas  est  sapientia1296.  Absit  ergo  ut
dicamus tot ac tantos fideles et pios homines Dei
non habere pietatem, quam Graeci vel εὐσέϐειαν,
vel expressius et plenius δεοςέϐειαν vocant : quid
autem  est  pietas,  nisi  Dei  cultus ?  et  unde  ille

1292 1 Io 1, 8.
1293 HIERON., Adv. Iovin. 2, 2.
1294 Iac 3, 2.
1295 Iac 2, 10.
1296 Iob 28, 28 (sec. LXX).
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colitur,  nisi  caritate ?1297 Caritas  igitur  de  corde
puro et conscientia bona et fide non ficta, magna
et vera virtus est, quia ipsa est et finis praecepti1298.
Merito dicta est fortis sicut mors1299 : sive quia nemo
eam vincit,  sicut  mortem ;  sive  quia in  hac vita
usque  ad  mortem  est  mensura  caritatis,  sicut
Dominus  ait ;  Maiorem  hac  caritatem  nemo  habet,
quam ut animam suam ponat quis  pro amicis  suis1300 ;
sive  potius,  quia  sicut  mors  animam  avellit  a
sensibus  carnis,  sic  caritas  a  concupiscentiis
carnalibus. Huic subservit scientia, cum est utilis ;
nam [353] sine  illa  inflat1301 :  quod  vero  illa
aedificando  impleverit,  nihil  ibi  ista  inane  quod
inflet,  inveniet.  Utilem  porro  scientiam
definiendo  monstravit,  ubi  cum  dixisset :  Ecce
pietas  est  sapientia ; continuo  subiunxit :  Abstinere
vero  a  malis,  scientia  est1302. Cur ergo non dicimus,
qui  hanc  virtutem  habet,  habere  omnes ;  cum
plenitudo legis sit caritas1303 ? An quanto magis est
in  homine,  tanto  magis  est  virtute  praeditus :
quanto autem minus, tanto minus inest ei virtus ;
quia ipsa est virtus : et quanto minus inest virtus,
tanto  magis  est  vitium ?  Ubi  ergo  illa  plena  et
perfecta erit, nihil ex vitio remanebit.
1297 Beda vulgatus in I Cor. VIII.
1298 1 Tim 1, 5.
1299 Cant 8, 6.
1300 Io 15, 13.
1301 Cf. 1 Cor 8, 1.
1302 Iob 28, 28 (sec. LXX).
1303 Cf. Rom 13, 10.
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XII.  Proinde mihi videntur  Stoici  falli,  quia
proficientem  hominem  in  sapientia  nolunt
omnino habere sapientiam ; sed tunc habere cum
in  ea  omnino  perfectus  fuerit :  non  quia  illum
provectum negant ; sed nisi ex profundo quodam
emergendo,  repente  emicet  in  auras  sapientiae
liberas, nulla ex parte esse sapientem. Sicut enim
nihil interest ad hominem praefocandum, utrum
aquam stadiis  multis  super se habeat  altam,  aut
uno palmo,  aut  digito :  sic  illos  qui  tendunt  ad
sapientiam, proficere quidem dicunt, tamquam ab
imo gurgitis  surgentes in aerem ;  sed nisi  totam
stultitiam velut opprimentem aquam, proficiendo
velut emergendo evaserint, non habere virtutem,
nec  esse  sapientes :  ubi  autem  evaserint,  mox
habere totam, nec quidquam stultitiae remanere,
unde omnino ullum peccatum possit existere.

XIII. Haec similitudo, ubi stultitia velut aqua,
et  sapientia  velut  aer  ponitur,  ut  animus  a
praefocatione  stultitiae  tamquam  emergens,  in
sapientiam repente respiret, non mihi videtur satis
accommodata  nostrarum  Scripturarum
auctoritati : sed illa potius, ut vitium vel stultitia
tenebris,  luci  autem  virtus  vel  sapientia
comparetur, [354] quantum  ista  similia  de
corporalibus  ad intellegibilia  duci  possunt.  Non
itaque sicut de aquis in aerem surgens, ubi earum
summum  transierit,  repente  quantum  sufficit
inspiratur ;  sed  sicut  de  tenebris  in  lucem
procedens,  paulatim  progrediendo  illuminatur.
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Quod  donec  plenissime  fiat,  iam  eum  tamen
dicimus  tamquam  de  abditissima  spelunca
egredientem,  vicinia  lucis  afflatum,  tanto magis,
quanto magis propinquat egressui : ut illud quod
in eo lucet, sit utique ex lumine quo progreditur ;
illud  autem  quod  adhuc  obscurum  est,  sit  ex
tenebris  unde  egreditur.  Itaque  et  non
iustificabitur in conspectu Dei omnis vivens1304 ; et
tamen iustus ex fide vivit1305. Et induti sunt sancti
iustitia, alius magis, alius minus : et nemo hic vivit
sine  peccato,  et  hoc  alius  magis,  alius  minus ;
optimus autem est, qui minimum1306.

XIV.  Sed  quid  ego,  tamquam  oblitus  cui
loquor,  doctori  similis  factus  sum,  cum
proposuerim quid abs te discere velim ? Sed quia
de peccatorum parilitate, unde in id quod agebam
incidit  quaestio,  examinandam  tibi  sententiam
meam  promere  statueram,  iam  eam  tandem
aliquando concludam. Quia etsi verum est, eum
qui habet unam, omnes habere virtutes ; eum qui
unam non habet, nullam habere : nec sic peccata
sunt paria. Quia ubi virtus nulla est, nihil quidem
rectum est ;  nec  tamen ideo non pravo pravius
est,  distortoque distortius.  Si  autem,  quod puto
esse  verius,  sacrisque  Litteris  congruentius,  ita
sunt animae intentiones, ut corporis membra, non
quod  videantur  locis,  sed  quod  sentiantur

1304 Ps 142, 2.
1305 Abac 2, 4 ; Rom 1, 17 ; Gal 3, 11 ; Hebr 10, 38.
1306 Cf. Iob 29, 14 ; HORAT., Sat. 1, 3, 68 s.
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affectibus ;  et  aliud  illuminatur  amplius,  aliud
minus,  aliud  omnino  caret  lumine  et  tenebroso
inumbratur  obstaculo :  profecto,  ita  ut  quisque
illustratione piae caritatis affectus est, in alio actu
magis,  in  alio  minus,  in  aliquo  nihil ; [355] sic
potest  dici  habere  aliam,  et  aliam  non  habere,
aliam magis, aliam minus habere virtutem. Nam
et,  Maior  est  in  isto caritas,  quam in  illo,  recte
possumus dicere ; et, Aliqua in isto, nulla in illo,
quantum pertinet ad caritatem quae pietas est : et
in  ipso  uno  homine  quod  maiorem  habeat
pudicitiam  quam  patientiam,  et  maiorem  hodie
quam  heri,  si  proficit ;  et  adhuc  non  habeat
continentiam,  et  habeat  non  parvam
misericordiam.

XV. Et ut generaliter breviterque complectar
quam de virtute habeam notionem, quod ad recte
vivendum attinet,  virtus est caritas,  qua id quod
diligendum  est  diligitur.  Haec  in  aliis  maior,  in
aliis minor, in aliis nulla est, plenissima vero quae
iam non possit  augeri,  quamdiu hic homo vivit,
est  in  nemine ;  quamdiu  autem  augeri  potest,
profecto  illud  quod  minus  est  quam  debet,  ex
vitio est. Ex quo vitio non est iustus in terra, qui
faciat bonum, et non peccet1307 : ex quo vitio non
iustificabitur  in  conspectu  Dei  omnis  vivens1308.
Propter quod vitium, si dixerimus quod peccatum
non habemus, nosmetipsos seducimus, et veritas

1307 Eccle 7, 20 ; cf. 3 Reg 8, 46.
1308 Ps 142, 2.
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in  nobis  non  est1309 :  propter  quod  etiam
quantumlibet  profecerimus,  necessarium  est
nobis  dicere :  Dimitte  nobis  debita  nostra1310 ;  cum
iam  omnia  in  Baptismo  dicta,  facta,  cogitata,
dimissa sint. Videt itaque, qui recte videt, unde, et
quando, et ubi speranda sit illa perfectio cui non
sit  quod  adici  possit.  Si  autem  praecepta  non
essent,  non  utique  esset  ubi  se  homo  certius
inspiceret,  et  videret  unde  averteretur,  quo
conaretur,  quare  gratularetur,  quid  precaretur.
Magna  est  ergo  utilitas  praeceptorum,  si  libero
arbitrio  tantum  detur,  ut  gratia  Dei  amplius
honoretur.

XVI. Quae si ita se habent, unde fiet omnium
reus, [356] si  in uno offendat,  qui  totam legem
servaverit ? An forte, quia plenitudo legis caritas
est1311 qua Deus proximusque diligitur,  in quibus
praeceptis  caritatis  tota  lex  pendet  et
Prophetae1312, merito fit reus omnium, qui contra
illam facit, in qua pendent omnia ? Nemo autem
peccat,  nisi  adversus illam faciendo :  quia :  Non
adulterabis,  non  homicidium  facies,  non  furaberis,  non
concupisces1313,  et  si  quod  est  aliud  mandatum,  in
hoc sermone recapitulatur, in eo quod est : Diliges

1309 1 Io 1, 8.
1310 Mt 6, 12.
1311 Rom 13, 10.
1312 Mt 22, 40.
1313 Ex 20, 13-17 ; Deut 6, 17-21.
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proximum tuum tamquam teipsum1314.  Dilectio  proximi
malum non operatur.  Plenitudo autem  legis,  caritas1315.
Nemo  autem  diligit  proximum,  nisi  diligens
Deum, ut hoc, quantum potest, impendat, quem
diligit  tamquam  semetipsum,  ut  et  ille  diligat
Deum :  quem  si  ipse  non  diligit,  nec  se,  nec
proximum diligit.  Ac  per  hoc  qui  totam legem
servaverit, si in uno offenderit, fit omnium reus ;
quia contra caritatem facit, unde tota lex pendet.
Reus itaque fit omnium, faciendo contra eam in
qua pendent omnia.

XVII. Cur ergo non dicantur paria peccata ?
An  forte  quia  magis  facit  contra  caritatem,  qui
gravius  peccat ;  minus,  qui  levius ?  Et hoc ipso
admittit, magis et minus quo fit quidem omnium
reus :  sed  gravius  peccans,  vel  in  pluribus
peccans,  magis  reus ;  levius  autem  vel  in
paucioribus  peccans,  minus  reus :  tanto  maiore
scilicet  reatu,  quanto  amplius ;  tanto  minore,
quanto minus peccaverit :  tamen etiamsi in uno
offenderit, reus omnium est, quia contra eam facit
in  qua  pendent  omnia ?  Quae  si  vera  sunt,  eo
modo  et  illud  absolvitur  quod  ait  homo  etiam
apostolicae  gratiae :  In  multis  enim  offendimus
omnes1316.  Omnes  enim  offendimus,  sed  unus
gravius, [357] unus levius, quanto quisque magis
minusve  peccaverit :  tanto  in  peccato

1314 Lev 19, 18 ; Mt 22, 40.
1315 Rom 13, 10.
1316 Iac 3, 2.
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committendo maior, quanto in diligendo Deo et
proximo minor ; et rursus, tanto minor in peccati
perpetratione,  quanto  maior  in  Dei  et  proximi
dilectione. Tanto itaque plenior iniquitatis, quanto
inanior  caritatis.  Et  tunc  perfecti  sumus  in
caritate, quando nihil restat ex infirmitate.

XVIII.  Nec  sane,  quantum  arbitror,
putandum est leve esse peccatum in personarum
acceptione  habere  fidem  Domini  nostri  Iesu
Christi,  si  illam distantiam sedendi  ac standi  ad
honores ecclesiasticos referamus : quis enim ferat
eligi  divitem  ad  sedem  honoris  Ecclesiae,
contempto paupere instructiore atque sanctiore ?
Si autem de quotidianis consessibus loquitur, quis
non hinc peccat ? Si tamen peccat, nisi cum apud
seipsum intus ita iudicat, ut ei tanto melior quanto
ditior  illo  esse  videatur :  hoc  enim  videtur
significasse,  cum  dicit :  Nonne  iudicatis  apud
vosmetipsos,  et  facti  estis  iudices  iniquarum
cogitationum ?1317

XIX. Lex itaque libertatis, lex caritatis est de
qua dicit :  Si tamen legem perficitis  regalem secundum
Scripturas,  Diliges  proximum tuum sicut teipsum, bene
facilis.  Si autem personas accipitis,  peccatum operamini,
redarguti  a  lege  tamquam  transgressores1318. Et  post
illam sententiam ad intellegendum difficillimam,
de qua satis dixi quod dicendum putavi, eamdem
legem  libertatis  commemorans :  Sic  loquimini,

1317 Iac 2, 4.
1318 Iac 2, 8.
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inquit,  et sic  facite, sicut per legem libertatis incipientes
iudicari1319. Et  quoniam  quid  paulo  ante  dixerit,
novit,  quoniam  in  multis  offendimus  omnes, suggerit
dominicam  tamquam  quotidianam  quotidianis,
etsi  levioribus,  tamen  vulneribus  medicinam.
Iudicium enim, [358] inquit,  sine  misericordia  illi  qui
non facit  misericordiam1320. Hinc enim et Dominus :
Dimittite, inquit, et dimittetur vobis1321 ; date, et dabitur
vobis.  Superexsultat autem misericordia iudicio1322 : non
dictum  est,  Vincit  misericordia  iudicium,  non
enim est  adversa  iudicio ;  sed,  superexsultat, quia
plures  per  misericordiam  colliguntur,  sed  qui
misericordiam  praestiterunt.  Beati  enim
misericordes, quia ipsis miserebitur Deus1323.

XX. Et hoc utique iustum est, ut dimittatur
eis, quia dimiserunt ; et detur eis, quia dederunt.
Inest  quippe  Deo  et  misericordia  iudicanti,  et
iudicium  miseranti.  Propter  quod  ei  dicitur :
Misericordiam et iudicium cantabo tibi, Domine1324 : nam
quisquis  velut  nimium  iustus  iudicium  sine
misericordia  quasi  securus  exspectat,  iram
iustissimam provocat, quam timens ille dixit :  Ne
intres  in  iudicium  cum  servo  tuo1325.  Unde  dicitur
populo  contumaci :  Quid  vultis  mecum  iudicio
1319 Iac 2, 12.
1320 Iac 2, 13.
1321 Lc 6, 37-38.
1322 Iac 2, 13. – Κατακαυχᾶται
1323 Mt 5, 7.
1324 Ps 100, 1.
1325 Ps 142, 2.
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contendere ?1326 Cum  enim  rex  iustus  sederit  in
throno,  quis  gloriabitur  castum se  habere  cor ?
aut quis gloriabitur mundum se esse a peccato1327 ?
Quae  igitur  spes  est,  nisi  superexsultet
misericordia  iudicio ?  Sed  erga  illos  qui
misericordiam  fecerunt,  veraciter  dicendo :
Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus1328 ; et
sine murmuratione dando ; hilarem enim datorem
diligit  Deus1329.  Denique sanctus Iacobus iam ex
isto  loco  de  misericordiae  operibus  loquitur,  ut
quos  vehementer  illa  sententia  terruerat,
consoletur ;  cum  admonet  quomodo  etiam
quotidiana  peccata,  sine  quibus  hic  non vivitur,
quotidianis  remediis  expientur :  ne  homo,  qui
cum in uno offenderit fit omnium reus, in multis
offendendo [359] quia  in  multis  offendimus  omnes
propter  magnum aggerem reatus  sui  minutatim
collectum,  ad  tribunal  tanti  iudicis  pervehat,  et
eam quam non fecit, misericordiam non inveniat ;
sed potius dimittendo atque dando mereatur sibi
dimitti peccata, reddique promissa1330.

XXI. Multa dixi, quibus tibi taedium fortassis
inferrem,  qui  haec,  quae  tamen  approbas,  non
exspectas discere, quod ea docere consuevisti. Si
quid  autem  est  in  eis,  quantum  ad  rem  ipsam

1326 Ier 2, 29.
1327 Prov 20, 8-9.
1328 Mt 6, 12.
1329 2 Cor 9, 7.
1330 Cf. Iac 5, 16 ; 3, 2.
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pertinet ;  nam quali  eloquio  explicata  sint,  non
nimis  curo ;  si  quid  ergo  in  eis  est,  quod
eruditionem  offendat  tuam,  quaeso  ut
rescribendo  admoneas,  et  me  corrigere  non
graveris.  Infelix est enim qui non tantos et tam
sanctos  tuorum  studiorum  labores  et  digne
honorat,  et  de  his  Domino  Deo  nostro  cuius
munere talis es, gratias agit.  Unde cum libentius
debeam a quolibet discere quod inutiliter ignoro,
quam  promptius  quoslibet  docere  quod  scio ;
quanto iustius abs te hoc caritatis debitum flagito,
cuius  doctrina,  in  nomine  et  adiutorio  Domini,
tantum  in  latina  lingua  ecclesiasticae  litterae
adiutae  sunt,  quantum  numquam  antea
potuerunt !  Maxime  tamen  istam  sententiam :
Quicumque totam legem servaverit, offendat autem in uno,
factus est omnium reus1331, si quo alio modo exponi
melius  posse  novit  tua  Dilectio,  per  Dominum
obsecro  ut  id  nobiscum  communicare  digneris.
[360]

EPISTOLA CLXVIII.1332

DOMINO  VERE  BEATISSIMO,  ET  MERITO
VENERABILI  PATRI  EPISCOPO  AUGUSTINO,
TIMASIUS ET IACOBUS, IN DOMINO SALUTEM.

1331 Iac 2, 10.
1332 Ex lib. de Gest. Pelag. quæ autem 168 erat, nunc 34. – Scripta forte an.
415.
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Timasius et  Jacobus Augustino gratias agentes  pro
scripto ipsis libro de Natura et Gratia, adversus libellum
Pelagii naturam non sine gratiæ invidia defendentis.

Ita nos refecit et recreavit gratia Dei, ministrata per
verbum  tuum,  ut  prorsus  germani  dicamus :  Misit
verbum suum, et sanavit eos1333,  domine beatissime,
et  merito  venerabilis  pater.  Sane  ea diligentia  ventilasse
Sanctitatem tuam textum eiusdem libelli reperimus, ut ad
singulos  apices  responsa  reddita  stupeamus,  sive  in  his
quae  refutare,  detestari,  aut  fugere  deceat  christianum ;
sive in illis in quibus non satis invenitur errasse, quamvis
nescio qua calliditate, in ipsis quoque gratiam Dei credidit
supprimendam. Sed unum est quod nos in tanto beneficio
afficit, quia tarde hoc tam praeclarum gratiae Dei munus
effulsit :  siquidem  contigit  absentes  fieri  quosdam,xxix

quorum caecitati  ista  tam perspicuae  veritatis  illustratio
deberetur ;  ad quos, etsi tardius, non diffidimus propitio
Deo eamdem gratiam pervenire, qui vult omnes homines
salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire1334. Nos vero,
etsi olim spiritu claritatis, qui in te est, docti, subiectionem
eius abiecerimus erroris, in hoc etiam nunc gratias agimus,
quod haec quae ante [361] credidimus, nunc aliis aperire
didicimus,  viam  facilitatis  uberiore  Sanctitatis  tuae
sermone  pandente. Et  alia  manu :  Incolumem
Beatitudinem tuam, nostrique memorem, misericordia Dei
nostri glorificet in aeternum.

EPISTOLA CLXIX.1335

1333 Ps 106, 20.
1334 1 Tim 2, 14.
1335 Alias CII, quæ autem 169 erat, nunc 35. – Scripta exeunte an. 415.
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AUGUSTINUS  EPISCOPUS,  EVODIO
EPISCOPO.

Augustinus Evodio respondens ad duas quæstionesy

de  Trinitate,  et  de  columba  in  qua  Spiritus  sanctus
demonstratus  est :  docens  difficiliorum  hujuscemodi
quæstionum  intelligentiam  minime  necessariam  esse  ad
salutem.

I. Si ea quae me magis occupant, a quibus in
aliud averti nolo, Sanctitas tua nosse tanti habet,
mitte aliquem qui tibi describat. Iam enim plura
perfecta  sunt,  quae  hoc  anno  ante  pascha
propinquante  quadragesima  a  nobis  fuerant
inchoata.  Nam  tribus  illis  libris  de  Civitate  Dei,
contra  daemonicolas  inimicos  eius,  duos  alios
addidimus : quibus quinque libris satis disputatum
arbitror adversus eos qui propter praesentis vitae
felicitatem  deos  colendos  putant,  eamque
felicitatem a nobis impediri opinantes, christiano
nomini  infesti  sunt1336.  Deinceps  dicendum  est,
sicut primo libro polliciti sumus, adversus eos qui
propter vitam post mortem futuram necessarium
existimant  cultum  deorum  suorum1337,  propter
quam vitam nos christiani  sumus.  Dictavi  etiam
trium  psalmorum  expositiones,  non  parvis
voluminibus, [362] sexagesimi  septimi,
septuagesimi primi, septuagesimi septimi. Reliqui
nondum  dictati  neque  tractati,  vehementer  a
nobis  exspectantur atque flagitantur.  Ab his  me

1336 Cf. AUG., De civ. Dei 5, 26, 6 praef. ; 10, 32.
1337 Cf. AUG., De civ. Dei 1, 36.
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revocari  et  retardari,  irruentibus  de  transverso
quibuslibet quaestionibus, nolo : ita ut nec libros
de  Trinitate,  quos  diu  in  manibus  verso
nondumque  complevi,  modo  attendere  velim,
quoniam  nimis  operosi  sunt,  et  a  paucis  eos
intellegi posse arbitror ; unde magis urgent quae
pluribus utilia fore speramus.

II.  Non  enim,  ut  scribis :  Qui  ignorat,
ignorabitur1338, de hac re dixit Apostolus, tamquam
ista  poena  ille  plectendus  sit,  qui  non  valet
intellegentia  sic  discernere  ineffabilem  Trinitatis
unitatem,  sicut  discernitur  in  animo  nostro
memoria,  intellectus,  voluntas :  aliunde  hoc
dicebat  Apostolus.  Lege,  et  videbis  quod  ea
loquebatur,  quae  fidem  vel  mores  multorum
aedificarent1339,  non  quae  vix  ad  paucorum,
eamque exiguam, quantulacumque in hac vita de
re tanta esse potest, intellegentiam pervenirent ; id
est,  ut  linguis  prophetia  praeponeretur,  ut  non
perturbate  illa  gererentur,  quasi  prophetiae
spiritus etiam invitos loqui cogeret, ut mulieres in
ecclesia tacerent, ut omnia honeste et secundum
ordinem  fierent.  Haec  cum  ageret,  ait :  Si  quis
videtur esse propheta, aut spiritalis, cognoscat quae scribo
vobis, quia Domini est mandatum. Si quis autem ignorat,
ignorabitur1340 : his verbis coercens, et ad pacificum
ordinem revocans inquietos, tanto ad seditionem

1338 1 Cor 14, 38.
1339 1 Cor 14, 1-37.
1340 1 Cor 14, 37-38.
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faciliores, quanto sibi videbantur spiritu excellere,
cum superbiendo  cuncta  turbarent.  Si  quis ergo
videtur  propheta  esse,  aut  spiritalis,  cognoscat, inquit,
quae scribo vobis, quia Domini est mandatum. Si quis
videtur esse, et utique non est : nam qui est, sine
dubitatione  cognoscit,  nec [363] admonitione  et
cohortatione opus habet, quia omnia iudicat, et a
nemine  iudicatur1341.  Illi  ergo  seditiones  et
perturbationes  in  Ecclesia  faciebant,  qui
videbantur esse in Ecclesia, quod non erant. Hos
docet  cognoscere  Domini  esse  mandatum,  quia
non  est  seditionis  Deus,  sed  pacis1342.  Si  quis  autem
ignorat,  ignorabitur1343, id  est,  improbabitur.  Non
enim Deus,  si  ad scientiam referas,  ignorat  eos
quibus dicturus est :  Non novi  vos1344 ;  sed eorum
improbatio hoc verbo insinuata est.

III. Cum autem Dominus dicat :  Beati mundo
corde,  quoniam  ipsi  Deum  videbunt1345,  eaque  visio
nobis  in  fine  summum  praemium  promittatur ;
non est metuendum, si nunc ad liquidum, quae de
Dei natura credimus, conspicere non valemus, ne
inde sit dictum : Qui ignorat, ignorabitur. Quia enim
in  sapientia  Dei  non  cognovit  mundus  per
sapientiam  Deum,  placuit  Deo  per  stultitiam

1341 1 Cor 2, 15.
1342 1 Cor 14, 33.
1343 1 Cor 14, 38.
1344 Lc 13, 27.
1345 Mt 5, 8.
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praedicationis  salvos  facere  credentes1346.  Haec
stultitia  praedicationis,  ac  stultum  Dei,  quod
sapientius  est  hominibus1347,  multos contrahit  ad
salutem, ut non solum qui nondum certa valent
intellegentia  conspicere naturam Dei,  quam fide
tenent,  verum etiam qui nondum in ipsa anima
sua  ita  incorpoream  substantiam  a  corporis
generalitate discernunt, quemadmodum certi sunt
se  vivere,  nosse,  velle,  ideo  non  sint  alieni  a
salute,  quam stultitia  illa  praedicationis  fidelibus
confert.

IV.  Nam  si  propter  eos  solos  Christus
mortuus  est,  qui  certa  intellegentia  possunt  ista
discernere, pene frustra in Ecclesia laboramus. Si
autem,  quod  veritas  habet,  infirmi  populi
credentium  ad  medicum  currunt,  sanandi  per
Christum, et hunc crucifixum1348, ut ubi abundavit
peccatum, superabundet gratia1349 ; miris fit modis
per altitudinem divitiarum sapientiae et scientiae
Dei, et per [364] inscrutabilia iudicia eius1350, ut et
nonnulli  a  corporibus  incorporea  discernentes,
cum  sibi  ex  hoc  magni  videntur,  et  irrident
stultitiam praedicationis, qua salvi fiunt credentes,
ab  unica  via  longe  exerrent,  quae  ad  vitam
aeternam sola perducit : et multi in cruce Christi

1346 1 Cor 1, 21.
1347 1 Cor 1, 25.
1348 1 Cor 2, 2.
1349 Rom 5, 20.
1350 Rom 11, 33.
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gloriantes,  et  ab  eadem  via  non  recedentes,
etiamsi  ista  quae  subtilissime  disseruntur,
ignorant,  quia  non  perit  unus  pusillus  mortuus
est1351,  ad  eamdem  perveniant  aeternitatem,
veritatem,  caritatem,  id  est  ad stabilem,  certam,
plenamque  felicitatem,  ubi  manentibus,
videntibus, amantibus sunt cuncta perspicua.

V. Proinde in unum Deum, Patrem et Filium
et Spiritum sanctum firma pietate credamus ; ita
ut nec Filius credatur esse qui Pater est, nec Pater
qui Filius est, nec Pater nec Filius qui utriusque
Spiritus  est.  Nihil  putetur  in  hac  Trinitate
temporibus locisve distare ; sed haec tria aequalia
esse et coaeterna, et omnino esse una natura : non
a Patre aliam, et a Filio aliam, et a Spiritu sancto
aliam  conditam  esse  creaturam ;  sed  omnia  et
singula  quae  creata  sunt  vel  creantur,  Trinitate
creante subsistere, nec quemquam liberari a Patre
sine Filio et Spiritu sancto, aut a Filio sine Patre et
Spiritu sancto, aut a Spiritu sancto sine Patre et
Filio ; sed a Patre et Filio et Spiritu sancto, uno,
vero,  vereque  immortali,  id  est  omni  modo
incommutabili  solo  Deo.  Multa  autem  etiam
separatim  in  Scripturis  de  singulis  dici,  ut
insinuetur,  quamvis  inseparabilis  Trinitas,  tamen
Trinitas :  ut  quemadmodum  simul  dici  non
possunt cum sonis corporalibus commemorantur,
quamvis  simul  sint  inseparabiliter ;  ita  et
quibusdam  Scripturarum  locis,  et  per  quasdam
1351 Mt 18, 14.
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creaturas  singillatim  vicissimque  monstrentur,
sicut  Pater  in  voce  qua  sonuit :  Tu  es  Filius
meus1352 ; et Filius in [365] homine quem suscepit
ex  Virgine1353 ;  et  Spiritus  sanctus  in  columbae
specie  corporali1354 :  haec  separatim quidem, sed
nullo modo separata tria illa demonstrant.

VI.  Ad  hoc  utcumque  intellegendum
assumimus  memoriam,  intellegentiam,
voluntatem. Quamvis enim haec suis separatisque
temporibus  singillatim  singula  enuntiemus,  nihil
tamen  horum  sine  aliis  duobus  agimus  aut
dicimus. Nec ideo putanda sunt haec tria Trinitati
sic comparata, ut omni ex parte conveniant : cui
enim similitudini in disputando convenientia tanta
conceditur,  ut ei rei cui adhibenda est,  ex omni
parte  coaptetur ?  vel  quando  ex  creatura  ad
Creatorem aliquid simile assumitur ? Primo ergo
in  hoc  invenitur  ista  similitudo  dissimilis,  quod
tria haec, memoria intellegentia, voluntas, animae
insunt ;  non  eadem  tria,  est  anima :  illa  vero
Trinitas  non  inest,  sed  ipsa  Deus  est.  Ideo  ibi
mirabilis  simplicitas commendatur ; quia non ibi
aliud est esse, aliud intellegere, vel si quid aliud de
Dei  natura  dicitur :  anima  vero  quia  est,  etiam
dum non intellegit, aliud est quod est, aliud quod
intellegit.  Deinde quis audeat dicere Patrem non
intellegere  per  seipsum,  sed  per  Filium,  sicut

1352 Lc 3, 22.
1353 Lc 2, 7.
1354 Mt 3, 16.
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memoria  non  intellegit  per  seipsam,  sed  per
intellectum, vel potius anima ipsa, cui haec insunt,
per intellectum tantummodo intellegit ; sicut per
memoriam  tantummodo  meminit,  et  per
voluntatem  tantummodo  vult ?  Ad  hoc  ergo
adhibetur  ista  similitudo,  ut  quoquo  modo
intellegatur,  quemadmodum  horum  trium  in
anima  cum singula  nomina  enuntiantur,  quibus
eadem  singula  demonstrantur,  tamen
unumquodque  nomen  his  tribus  cooperantibus
enuntiatur, cum et reminiscendo, et intellegendo,
et volendo dicitur ; ita nullam esse creaturam, qua
vel solus Pater, vel solus Filius, vel solus Spiritus
sanctus  demonstretur,  quam non simul  Trinitas
operetur,  quae [366] inseparabiliter  operatur :  ac
per hoc nec vocem Patris, nec animam et carnem
Filii,  nec columbam Spiritus  sancti  esse  factam,
nisi eadem cooperante Trinitate.

VII. Nec sane sonus ille vocis, qui continuo
esse destitit,  coaptatus est  in  unitatem personae
Patris,  nec  illa  columbae  species  corporalis
coaptata est in unitatem personae Spiritus sancti.
Nam  ipsa  quoque,  sicut  nubes  illa  lucida  quae
operuit  in  monte  cum  tribus  Discipulis
Salvatorem1355,  vel  potius  sicut  ille  ignis  qui
eumdem  Spiritum  sanctum  demonstravit1356,
officio  significationis  impleto,  mox esse  desivit.
Sed  solus  homo,  quia  propter  ipsam  naturam

1355 Mt 17, 5.
1356 Act 2, 3.
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liberandam  illa  omnia  fiebant,  in  unitatem
personae  Verbi  Dei,  hoc  est  unici  Filii  Dei
mirabili  et  singulari  susceptione  coaptatus  est,
permanente  tamen  Verbo  in  sua  natura
incommutabiliter, in qua nihil compositi cum quo
subsistat  ulla  phantasia  humani  animi
suspicandum  est.  Legitur  quidem :  Et  Spiritus
sapientiae  multiplex1357 ;  sed  recte  dicitur  etiam
simplex1358.  Multiplex enim,  quoniam multa sunt
quae habet ; simplex autem, quia non aliud quam
quod  habet  est :  sicut  dictus  est  Filius  habere
vitam in semetipso1359,  et  eadem vita  ipse  est1360.
Homo  autem  Verbo  accessit,  non  Verbum  in
hominem  convertibiliter  accessit ;  atque  ita  et
Filius  Dei  simul  cum homine  suscepto  dicitur :
unde  idem Filius  Dei  incommutabilis  est  atque
coaeternus Patri,  sed in Verbo solo ; et sepultus
est Filius Dei, sed in carne sola.

VIII.  Proinde  quae  de  Filio  Dei  verba
dicuntur,1361 videndum  est  secundum  quid
dicantur.  Non  enim  homine  assumpto
personarum  numerus  auctus  est,  sed  eadem
Trinitas  mansit.  Nam sicut  in  homine  quolibet,
praeter unum illum qui singulariter susceptus est,
anima  et [367] corpus  una  persona  est ;  ita  in

1357 Sap 7, 22.
1358 1 Cor 12, 14. 11.
1359 Io 5, 26.
1360 Io 11, 25 ; 14, 16.
1361 Vide epist. 187, c. 3, n. 8 et 9.
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Christo  Verbum  et  homo  una  persona  est.  Et
sicut homo, verbi gratia, philosophus non utique
nisi  secundum animam dicitur,  nec  ideo  tamen
absurde,  sed  congruentissima  et  usitatissima
locutione  dicimus  philosophum  caesum,
philosophum mortuum,  philosophum sepultum,
cum  totum  secundum  carnem  accidat,  non
secundum  illud  quod  est  philosophus :  ita
Christus Deus, Dei Filius, Dominus gloriae, et si
quid  huiusmodi  secundum  Verbum  dicitur ;  et
tamen recte dicitur Deus crucifixus, cum hoc eum
secundum carnem passum esse,  non  secundum
illud  quo  Dominus  gloriae  est,  non  habeatur
incertum.

IX.  Sonitus  autem  ille  vocis,  et  columbae
species corporalis1362, et linguae divisae velut ignis
qui  insedit  super  unumquemque eorum1363,  sicut
illa  in  monte  Sina  quae  terribili  specie  facta
sunt1364,  et sicut  columna illa  nubis  per diem, et
flammae  per  noctem1365,  significativa  operatione
acta  atque  transacta  sunt.  Illud  in  his  maxime
cavendum est, ne cuiquam Dei natura vel Patris,
vel  Filii,  vel  Spiritus  sancti  commutabilis  et
convertibilis  esse  credatur.  Nec  moveat  quod
aliquando  res  quae  significat,  nomen  eius  rei
quam significat, accipit. Spiritus sanctus dictus est

1362 Lc 3, 22.
1363 Act 2, 3.
1364 Ex 19, 18-19.
1365 Ex 13, 21.
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corporali specie tamquam columba descendisse et
mansisse  super  eum1366.  Sic  enim  et  petra
Christus1367, quia significat Christum.

X. Miror autem tibi videri sonitum vocis illius
qua dictum est :  Tu es filius meus1368, non mediante
anima, sed divino nutu sola corporali  natura sic
fieri  potuisse ;  et  non  tibi  videri  eodem  modo
potuisse  fieri  animantis  cuiuslibet  speciem
corporalem  motumque  viventi  similem,  divino
nutu,  nullo  animali  interposito  spiritu.  Si [368]
enim  obtemperat  Deo  creatura  corporea  sine
vivificantis  animae  ministerio,  ut  edantur  soni
quales  edi  ex  corpore  animato solent,  ut  forma
locutionis  articulatae  auribus  inferatur ;  cur  non
obtemperet, ut sine animae vivificantis ministerio
figura  motusque  volucris,  eadem  potentia
Creatoris,  ingeratur  aspectibus ?  An  sensus
audiendi  hoc mereri  potest,  videndi  non potest,
cum  ex  adiacenti  materia  corporis  utrumque
formetur, et quod insonat auribus et quod apparet
aspectibus,  et  vocis  articuli  et  lineamenta
membrorum, et audibilis et visibilis motus, ut et
verum sit corpus quod sentitur corporis sensu, et
nihil  sit  amplius  quam  quod  sentitur  corporis
sensu ? Anima enim nullo sensu corporis  vel in
aliquo  animante  sentitur.  Non  igitur  est  opus
quaerere  quomodo apparuerit  columbae  species

1366 Mc 1, 10.
1367 1 Cor 10, 4.
1368 Mt 3, 17 ; Lc 3, 22.
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corporalis,  sicut  non  quaerimus  quomodo
sonuerint voces articulati corporis. Si enim potuit
anima non esse media, ubi vox,  non quasi  vox,
dicitur  facta ;  quanto  magis  potuit,  ubi  dicitur
tamquam columba, hoc verbo significata sola specie
corporali  oculis  reddita,  non  natura  viventis
animantis  expressa ?  Hoc  modo  etiam  illud
dicitur :  Factus est subito de coelo sonus, quasi ferretur
flatus  vehemens,  et  visae  sunt  illis  linguae  divisae  velut
ignis1369 : ubi dicitur species quaedam quasi flatus,
et  velut  ignis  sensibilis  usitatis  similis  notisque
naturis,  non  ipsae  usitatae  notaeque  naturae  ad
tempus factae significari videntur.

XI.  Si  autem subtilior  ratio,  vel  excellentior
rei vestigatio demonstrat eam naturam quae nec
temporaliter  nec  localiter  movetur,  non  moveri
nisi  per  illam  quae  temporaliter  tantum,  non
localiter moveri potest ; consequens erit ut omnia
illa per ministerium creaturae viventis effecta sint,
sicut  per  Angelos  fiunt :  unde  diligentius [369]
disserere et longum est, et non necessarium. Huc
accedit quia sunt visiones, quae apparent spiritui
tamquam  corporis  sensibus,  non  solum
dormientibus vel furentibus, sed aliquando sanae
mentis vigilantibus ; non per fallaciam illudentium
daemonum,  sed  per  aliquam  revelationem
spiritalem,  quae  fit  per  formas  incorporeas
corporibus  similes ;  quae  discerni  omnino  non
possunt, nisi divino adiutorio plenius revelentur,
1369 Act 2, 3.
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et mentis intellegentia diiudicentur, vix aliquando
cum fiunt, sed plerumque postea cum transierint.
Quae cum ita sint, sive in naturis corporeis, sive
sola  specie  corporali,  natura  autem  spiritali,
nostro  spiritui  tamquam  sensibus  corporis
apparere videantur,  quando haec sacra Scriptura
commemorat, cuius istorum duorum generis sint,
et utrum mediante viva creatura fiant, si corpore
fiunt, iudicare temere non debemus : dum tamen
Creatoris,  hoc  est  summae  atque  ineffabilis
Trinitatis  invisibilem  incommutabilemque
naturam, et a mortalium carnalium sensibus, et ab
omni  convertibilitate,  sive  in  melius,  sive  in
deterius,  sive  in  quodlibet  aliud  atque  aliud,
remotam  atque  discretam,  vel  sine  ulla
dubitatione  credamus,  vel  qualicumque  etiam
intellegentia capiamus.

XII. Haec tibi de duabus quaestionibus, hoc
est,  de  Trinitate,  et  columba,  in  qua  Spiritus
sanctus  non  sua  natura,  sed  significativa  specie
demonstratus est1370 ;  sicut et Filius Dei non sua
nativitate, de qua Pater dixit :  Ante luciferum genui
te1371, sed in homine suscepto ex utero Virginis, a
Iudaeis  crucifixus  est ;  videris  quam otioso  ego
tamen occupatissimus scribere potui. Nec putavi
omnia pertractanda quae posuisti in litteris tuis ;
verum ad illa duo quae ex me audire voluisti, me

1370 Mt 3, 17 ; Mc 1, 10 ; Lc 3, 22.
1371 Ps 109, 3.

614



[370] respondisse,  etsi  non  sufficienter  aviditati
tuae, tamen caritati obedienter existimo.

XIII.  Praeter  autem illos  duos  libros,  quos
tribus  me  adiunxisse  supra  commemoravi,  et
trium  psalmorum  expositionem,  scripsi  etiam
librum1372 ad sanctum presbyterum Hieronymum
de  Animae  Origine,  consulens  eum  quomodo
defendi  possit  illa  sententia  quam  religiosae
memoriae Marcellino suam esse scripsit, "singulas
animas  novas  nascentibus  fieri"1373, ut  non
labefactetur  fundatissima  Ecclesiae  fides,  qua
inconcusse  credimus  quod  in  Adam  omnes
moriuntur1374, et nisi per Christi gratiam liberentur,
quod per  suum Sacramentum etiam in  parvulis
operatur,  in  condemnationem trahuntur.  Scripsi
et  alium1375 ad  eumdem,  quomodo  illi  videatur
accipiendum  quod  scriptum  est  in  Epistola
Iacobi :  Quicumque  autem  totam  Legem  servaverit,
offendat autem in uno, factus est omnium reus1376. Sed in
hoc dixi etiam quid mihi videatur : in illo autem,
de  animae  origine  tantum  quid  ei  videatur,
consultatoria  quadam  disputatione  quaesivi.
Occasionem  quippe  cuiusdam  sanctissimi  et
studiosissimi iuvenis presbyteri Orosii, qui ad nos
ab ultima Hispania, id est, ab oceani littore, solo

1372 Quæ est epist. 166.
1373 Ep. 166, 1.
1374 1 Cor 15, 22.
1375 Ep. 167.
1376 Iac 2, 10.
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sanctarum  Scripturarum  ardore  inflammatus
advenit,  amittere nolui ;  cui,  ut ad illum quoque
pergeret,  persuasi.  Huic  etiam  ipsi  Orosio  ad
quaedam  interrogata  quae  illum  de
Priscillianistarum haeresi, et Origenis quibusdam
opinionibus  quas  non  recepit  Ecclesia,
permovebant, uno libro non grandi, quanta potui
brevitate et perspicuitate respondi.  Scripsi  etiam
grandem  quemdam  librum1377 adversus  Pelagii
haeresim,  cogentibus  nonnullis  fratribus,  quibus
contra  gratiam  Christi  opinionem [371]
perniciosissimam ille persuaserat. Haec omnia si
habere  volueris,  aliquem  mitte  qui  tibi  cuncta
describat.  Me  autem  permitte  his  vacare
quaerendis atque dictandis, quae quoniam multis
sunt  necessaria,  praeponenda  esse  arbitror  ad
valde paucos pertinentibus inquisitionibus tuis.

EPISTOLA CLXX.1378

DOMINO EXIMIO, MERITOQUE HONORABILI
ET  RELIGIOSO  FRATRI  MAXIMO,  ALYPIUS  ET
AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Alypius  et  Augustinus  Maximo  medico  recens  ab
Ariana hæresi ad fidem catholicam converso, hortantes ut
studeat et alios eodem adducere,  præsertim cum nonnullos
in errorem adduxisset auctoritate  sua : instruentes  illum
adversus  eos  qui  de  trium  personarum  eadem  essentia
impie disputant.

1377 Lib. de Natura et Gratia ad Timasium et Jacobum.
1378 Alias LXVI, quæ autem 170 erat, nunc 52. – Scripta forte an. 415.
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I. Cum a sancto fratre et coepiscopo nostro
Peregrino, de tua tuorumque non corporali,  sed
spiritali  salute  praecipue  quaereremus,  de  tua
quidem laetos,  de  tuorum vero  tristes  nos  eius
responsa  fecerunt,  quod  non  sunt  Ecclesiae
catholicae  salubri  correctione sociati.  Et quia id
cito futurum sperabamus, adhuc non esse factum
multum  dolemus,  domine  eximie,  meritoque
honorabilis et religiose frater.

II. Proinde Caritatem tuam in Domini pace
salutantes,  et  praecipimus,  et  rogamus  ut  eos
quod didicisti, docere non differas ; unum scilicet
Deum esse solum, cui servitus illa  debetur quae
λατρεία graeco  vocabulo [372] nuncupatur.
Ipsum enim verbum est in lege, ubi scriptum est :
Dominum  Deum  tuum  adorabis  et  illi  soli  servies1379 :
quem si  Deum Patrem tantummodo dixerimus,
respondebitur, Ergo  λατρεία Filio non debetur ;
quod  nefas  est  dicere.  Si  autem  debetur,
quomodo  ergo  uni  tantum  debetur  Deo,  si  et
Patri et Filio debetur, nisi quia unus Deus, cui soli
per λατρείαν servire iussi sumus, ita dicitur solus
Deus,  ut  et  Pater  intellegatur  et  Filius,  immo
etiam  et  Spiritus  sanctus ?  De  illo  quippe  dicit
Apostolus :  Nescitis quia corpora vestra templum sunt
in vobis Spiritus sancti quem habetis a Deo, et non estis
vestri ? Empti enim estis magno pretio. Glorificate Deum,
in  corpore  vestro1380 :  quem  Deum, nisi  Spiritum

1379 Deut 6, 13. – Λατρεύσεις
1380 1 Cor 6, 19.
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sanctum  cuius  corpora  nostra  dixerat  esse
templum ? Debetur ergo λατρεία Spiritui sancto.
Nam si templum ei facere, sicut Salomon fecit de
lignis  et  lapidibus,  iuberemur ;  utique  faciendo
templum,  λατρείαν exhibere  convinceremur :
quanto  magis  λατρείαν debemus  cui  non
templum facimus, sed sumus !

III. Ac  per  hoc  si  Patri  et  Filio  et  Spiritui
sancto  λατρεία debetur, et exhibetur a nobis, de
qua dictum est :  Dominum Deum tuum adorabis,  et
illi soli servies ; procul dubio Dominus Deus noster,
cui  soli  per  λατρείαν servire  debemus,  non est
Pater  solus,  nec  Filius  solus,  nec  solus  Spiritus
sanctus, sed ipsa Trinitas unus Deus solus, Pater,
et Filius, et Spiritus sanctus : non ut Pater sit ipse
qui Filius,  vel  Spiritus sanctus ipse sit  aut Pater
aut  Filius,  cum  sit  in  illa  Trinitate  Pater  Filii
solius,  et  Filius  Patris  solius,  Spiritus  autem
sanctus et Patris et Filii sit Spiritus ; sed propter
unam eamdemque  naturam atque  inseparabilem
vitam, ipsa Trinitas, quantum ab homine potest,
fide praecedente intellegitur unus [373] Dominus
Deus noster, de quo dictum est :  Dominum Deum
tuum adorabis,  et  illi  soli  servies, et quem praedicat
Apostolus ; ait enim : Quoniam ex ipso, et in ipso, et
per ipsum sunt omnia : ipsi gloria in saecula saeculorum.
Amen1381.

IV. Non enim sic  ex  Deo Patre  unigenitus
Filius,  quemadmodum  ex  illo  est  universa
1381 Rom 11, 36.
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creatura, quam ex nihilo creavit. Hunc quippe de
sua  substantia  genuit,  non  ex  nihilo  fecit :  nec
eum ex tempore genuit, per quem cuncta tempora
condidit.  Quoniam  sicut  flamma  splendorem
quem  gignit,  tempore  non  praecedit ;  ita  Pater
numquam sine Filio fuit. Ipse est quippe Sapientia
Dei Patris, de qua scriptum est :  Splendor est enim
lucis aeternae1382. Luci ergo cuius candor est, id est,
Deo Patri sine dubio coaeterna est : et ideo non
sicut in principio fecit Deus coelum et terram, ita
in  principio  fecit  Verbum ;  sed  in  principio  erat
Verbum1383.  Spiritus  quoque  sanctus  non  sicut
creatura  ex  nihilo  est  factus :  sed  sic  a  Patre
Filioque procedit,  ut  nec a  Filio  nec a Patre sit
factus.

V. Haec  Trinitas  unius  est  eiusdemque
naturae atque substantiae : non minor in singulis,
quam in omnibus, nec maior in omnibus, quam in
singulis ; sed tanta in solo Patre, vel in solo Filio,
quanta in  Patre simul  et  Filio ;  et  tanta in  solo
Spiritu  sancto,  quanta simul in  Patre et  Filio  et
Spiritu  sancto.  Neque  enim  Pater,  ut  haberet
Filium de seipso, minuit seipsum ; sed ita genuit
de se alterum se, ut totus maneret in se, et esset in
Filio tantus quantus et solus. Similiter et Spiritus
sanctus  integer  de  integro,  non  praecedit  unde
procedit, sed tantus cum illo quantus ex illo, nec
minuit eum procedendo, nec auget haerendo. Et

1382 Sap 7, 26.
1383 Io 1, 1.

619



haec  omnia  nec  confuse [374] unum sunt,  nec
disiuncte tria sunt : sed cum sint unum, tria sunt,
et  cum  sint  tria,  unum  sunt.  Proinde  qui  tam
multis  cordibus  fidelium  suorum  donavit  ut
essent  cor  unum,  quanto  magis  conservat  in
seipso ut sint haec tria et singula Deus, et simul
omnia non tres dii, sed unus Deus ! Hic est unus
Dominus  Deus  noster,  cui  universa  pietate
servitur, cui soli λατρεία illa debetur.

VI. Qui  cum  in  rebus  quae  nascuntur  in
tempore, sua bonitate effecerit ut suae substantiae
prolem  quaelibet  res  gignat,  sicut  homo  gignit
hominem, non alterius naturae, sed eius cuius ipse
est ; vide quam impie dicatur ipse non genuisse id
quod  ipse  est.  Haec  enim  propinquitatis  sunt
nomina,  non  naturae,  et  ideo  ad  aliquid,  vel
relativa  dicuntur,  quae  aliquando  eadem  sunt,
aliquando  diversa.  Eadem  scilicet  cum  frater
refertur ad fratrem, amicus ad amicum, vicinus ad
vicinum, cognatus ad cognatum, et si qua similia,
quae infinitum est velle omnia percurrere. In his
enim quod est iste ad illum, hoc est ille ad istum.
Diversa sunt autem, sicut pater ad filium, filius ad
patrem,  socer  ad  generum,  gener  ad  socerum,
dominus ad servum, servus ad dominum. Non est
quidem hoc iste ad illum, quod ille ad istum ; sed
ambo tamen  homines  sunt :  relatio  diversa  est,
non natura. Quoniam si attendas quid sit alter ad
alterum, non est hoc ad illum iste, quod ad istum
ille : quia iste pater, ille filius ; aut iste socer, ille
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gener ;  aut  iste  dominus,  ille  servus.  Si  autem
attendas  quid  quisque  sit  ad  seipsum,  vel  in
seipso, hoc est ille quod iste ; quia ille homo est
sicut iste. Unde intellegit prudentia tua non ab eis
rationabiliter  dici,  a  quorum errore te Dominus
liberavit, ideo Dei Patris et Dei Filii naturam esse
diversam, quia iste Pater est, ille Filius ; et Deum
Patrem non genuisse id quod est ipse, quia non
[375] genuit  Patrem Filii  sui,  quod est  ad illum
ipse : quis enim non videat ista vocabula non in
seipsis  demonstrare  naturas,  sed  alterius  ad
alterum significare personas ?

VII. Tale  est  etiam  illud  quod  simili
loquuntur  errore,  ideo  Filium  alterius  esse
naturae, diversaeque substantiae, quia Pater Deus
non  est  de  altero  Deo,  Filius  autem  Deus  est
quidem,  sed  de  Patre  Deo :  et  hic  enim  non
indicatur  substantia,  sed origo,  id est,  non quid
sit, sed unde sit quisque vel non sit. Neque enim
Abel  et  Adam  ideo  non  unius  naturae  atque
substantiae  fuerunt,  quia  iste  fuit  homo  de
homine illo, ille de nullo. Si ergo utriusque natura
quaeritur,  homo  Abel,  homo  Adam :  si  autem
origo, primus homo ex quo Abel, nullus homo ex
quo  Adam.  Ita  in  Deo  Patre  et  Deo  Filio,  si
utriusque  natura  quaeratur,  uterque  Deus,  nec
magis alter altero Deus : si autem origo, Pater est
Deus de quo Filius Deus ;  de quo autem Pater,
nullus est Deus.
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VIII. Frustra  itaque  ad  hoc  respondere
conantes  dicunt :  Sed  homo  cum  passione
generat, Deus autem sine passione genuit Filium.
Hoc enim non solum ipsos nihil, sed nos adiuvat
plurimum.  Nam  si  temporalibus  et  passibilibus
rebus  Deus  tribuit  ut  quod  sunt  hoc  generent,
quanto  magis  ipse  aeternus  et  impassibilis,  non
aliud quam est ipse generavit, unus unicum ; ideo
nostra  inenarrabili  admiratione,  quoniam  sine
passione, et tanta secum aequalitate, ut eum nec
potestate praecederet, nec aetate. Sed ideo totum
quod  habet,  quod  potest,  non  tribuit  sibi,  sed
Patri, quia non est a seipso, sed a Patre. Aequalis
est enim Patri, sed hoc quoque accepit a Patre ;
nec  sic  accepit  unde  esset  aequalis,  quasi  prius
fuerit inaequalis ; sed natus aequalis, sicut semper
natus, ita semper aequalis. Non itaque inaequalem
genuit,  et [376] aequalitatem  iam  nato  addidit ;
sed  gignendo  eam  dedit,  quia  aequalem  non
imparem genuit. Ideo in forma Dei aequalem esse
Deo, non ei rapina fuerat1384, sed natura ; quoniam
id  nascendo  sumpsit,  non  superbiendo
praesumpsit.

IX. Propterea  vero  Patrem  dicit  esse
maiorem, quia seipsum exinanivit,  formam servi
accipiens1385,  non  amittens  Dei :  propter  quam
formam  servi,  non  tantum  Patre,  verum  etiam
seipso  et  Spiritu  sancto  minor  factus  est ;  nec

1384 Phil 2, 6.
1385 Phil 2, 7 ; cf. Mt 20, 28.
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tantum  hac  excellentissima  Trinitate,  sed  etiam
minoratus  est  paulo  minus  ab  Angelis1386 ;
hominibus quoque minor fuit, quando parentibus
subditus  fuit1387.  Propter  hanc  utique  formam
servi,  quam  veniente  plenitudine  temporis
exinanitus  accepit,  dixit :  Pater  maior  me  est1388.
Propter illam formam vero, quam nec exinanitus
amisit, dixit :  Ego et Pater unum sumus1389 ; et homo
scilicet  factus,  et permanens Deus :  homo enim
assumptus est a Deo, non in homine consumptus
est Deus. Ideo valde rationabiliter et Patre minor
est homo Christus, et Patri aequalis est idem ipse
Deus Christus.

X. Cum  igitur  huic  rectae  atque  catholicae
fidei praesentibus nobis cum magna exsultatione
populi Dei consociatum te esse gaudeamus, quare
adhuc  de  tuorum  segnitia  tristes  sumus ?
Obsecramus  te  per  misericordiam  Dei,  ut  ipso
adiuvante  auferas  istum  maerorem  de  cordibus
nostris. Neque enim credendum est auctoritatem
tuam ad perversitatem tuorum plurimum valere
potuisse, et ad correctionem valere nihil. An forte
contemnunt  te,  quia  in  Ecclesiae  catholicae
participationem hac aetate venisti, cum te amplius
debeant  admirari,  atque  venerari,  quia
vetustissimum  errorem  senili  quadam  iuventute

1386 Ps 8, 6 ; cf. Hebr 2, 9.
1387 Lc 2, 51.
1388 Io 14, 28.
1389 Io 10, 30.
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vicisti ?  Absit  ut  resistant  tibi  vera  dicenti,  cui
[377] consenserant  a  veritate  devianti ;  absit  ut
nolint tecum recta sentire, cum quo eos delectavit
errare. Tu tantum ora pro eis, et insta eis. Immo
vero  adduc  eos  ad  domum  Dei  tecum,  qui  in
domo  tua  sunt  tecum ;  vel  te  non  pigeat  in
domum Dei cum illis venire, qui in domum tuam
soliti  fuerant  convenire ;  praesertim  cum
Catholica mater aliquos a te petit, aliquos repetit :
petit eos quos apud te invenit ; repetit eos quos
per  te  perdidit.  Non  excrucietur  damnis,  sed
potius  laetetur  lucris :  acquirat  filios  quos  non
habuit,  non  plangat  quos  habuit.  Oramus  ad
Deum, ut facias quod hortamur ; et speramus de
misericordia  eius,  quod  litteris  sancti  fratris  et
coepiscopi  nostri  Peregrini,  et  rescriptis
Dilectionis tuae, cito de hac re gaudio explebitur
cor nostrum, et lingua nostra exsultatione1390.

EPISTOLA CLXXI.1391

DOMINO  BEATISSIMO,  ET  VENERABILITER
CARISSIMO FRATRI ET COEPISCOPO PEREGRINO,
ALYPIUS ET AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Excusat formam superioris  epistolæ ad Maximum
datæ.

Ad honorabilem fratrem nostrum Maximum
litteras  dedimus,  credentes  eum  gratanter  eas
suscepturum : utrum tamen aliquid profecerimus,

1390 Ps 125, 2.
1391 Alias CCXX, quæ autem 171 erat, nunc 76. – Scripta post superiorem.
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proxima  occasione,  quam  reperire  potueris,
dignare rescribere. Sciat sane prolixas epistolas ad
familiarissimos nostros, non solum laicos, verum
etiam episcopos, sic  quomodo  ista scripta [378]
est,  ad  eos  scribere  nos  solere,  ut  et  cito
scribantur,  et  charta  teneatur  commodius  cum
leguntur,  ne  forte  istum  morem  nostrum
nesciens, factam sibi arbitretur iniuriam.

[SEQUENS EPISTOLÆ FRAGMENTUM NON

EXSTAT IN EDITIONE D. A. B. CAILLAU.]

EPISTOLA 171 BIS, FRAGMENTUM.1392

EPISTOLÆ HACTENUS INEDITÆ AUGUSTINI AD
MAXIMUM.

In  Primasii  super  Apocalypsim  Commentariis
repertum,  libro  secundo  ad  hæc  verba : Hos  septem
quin  etiam  gradus...  idem  doctoramplissimus
Augustinus  multis  memorat :  ad  Maximum1393

denique scribens dicit sic :

1392 Hoc D. Augustini ad Maximum epistolæ fragmentum in  tomo tertio
apud  PP.  Benedictinos  et  in  tomo  octavo  editionis  GG.  inopportune
relegatum  invenitur.  Quapropter,  vestigiis eorum nimis insistentes,  in
eumdem errorem incauti primum impegeramus ; ubi vero rem habuimus
conspectam, nobis visum est impensas et operam non male perituras, si
suo loco, huic scilicet tomo 2, pretiosum illud fragmentum restitueretur.
1393 Dubitare vix licet, quin hic ipse sit Maximus medicus Thenitanus, qui
cum Arianam hæresim ejurasset, recepit epistolam nunc ordine 170 Alypii
et Augustini nomine scriptam ad roborandum illum in Trinitatis fide. Hinc
nimirum fieri  putamus,  ut  hic Trinitatem semel et  iterum commemoret
Augustinus ; cum id minime postulet res ipsa quæ tractatur. Confer istud
fragmentum ad librum secundum de Doctrina Christiana, cap. 7 ;  et ad
librum primum de Sermone Domini in monte, cap. 3.
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Praeceptis  Dei,  quae  ut  bene  agamus
accepimus  vitam  tuam  moresque  conformes,  a
religioso timore incipiens.  Initium enim  sapientiae
timor Domini1394, ubi frangitur et debilitatur humana
superbia.  Deinde  ut  pietate  mansuetus  et  mitis,
etiam quae nondum intellegis,  et  quae imperitis
videntur  absurda  sibique  contraria  in  Scripturis
sanctis, non oblucteris animosa contentione, nec
superimponas sensum tuum sensibus divinorum
Librorum ;  sed  cedas  potius,  atque  intellectum
mitis  differas,  quam  secretum  immitis  accuses.
Tertio,  cum  tibi  ad  cognitionem  tui  aperiri
coeperit  infirmitas humana, et scieris ubi iaceas,
quam  penalia  vincula  mortalitatis  de  Adam
propagatus  tecum  trahas,  et  quam  longe
peregrineris a Domino1395 ; atque pervideris aliam
legem in membris  tuis  repugnantem legi  mentis
tuae,  et  captivum  te  ducentem  in  lege  peccati,
quae  est  in  membris  tuis ;  exclames :  Miser  ego
homo, quis me liberabit de corpore mortis huius ?1396 ut te
lugentem  consoletur,  liberationem  ipsam
pollicens  gratia  Dei  per  Iesum  Christum  Dominum
nostrum1397.  Quarto,  iam  desidera  te  implere
iustitiam  multo  vehementius  atque  ferventius,
quam a nequissimis hominibus voluptates carnis
desiderari solent ; nisi quod in spe adiutorii divini

1394 Ps 110, 10.
1395 2 Cor 5, 6.
1396 Rom 7, 23-24.
1397 Rom 7, 25.
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est  in  isto appetitu  tranquillus  ardor,  et  flamma
securior.  In  isto  autem  quarto  vitae  gradu
orationibus instanter incumbitur,  ut esurientibus
et  sitientibus  saturitas iustitiae  concedatur1398 ;  ut
non  solum  onerosum  non  sit,  verum  etiam
delectet abstinere a voluptate omnis corruptionis,
sive  suae,  sive  alterius,  vel  obluctando  vel
adversando.  Quod  ut  facile  divinitus  tribuatur,
quintus  adiungitur,  consilium  exhibendae
misericordiae,  ut  in  eo  quod  potes  adiuves
inopem ;  quia  in  eo  quod  nondum  potes,  ab
Omnipotente  adiuvari  cupis.  Munus  autem
misericordiae  geminum  est ;  cum  vindicta
donatur, et cum humanitas exhibetur. Quae duo
breviter Dominus ita complexus est :  Dimittite, et
dimittetur vobis ; date, et dabitur vobis1399. Hoc autem
opus  etiam  ad  mundationem  cordis  valet,  ut
quantum in hac vita  licet,  incommutabilem Dei
substantiam pura intellegentia  cernere valeamus.
Tenetur  enim  aliquid  adversus  nos,  quod
relaxandum est, ut acies nostra erumpat in lucem :
unde  ipse  Dominus :  Verum  date, inquit,
eleemosynam,  et  ecce  omnia  munda  sunt  vobis1400.
Quapropter  sexta  consequitur  cordis  ipsa
mundatio.

Ut  autem  in  lucem  veram  rectus  et  purus
dirigatur  aspectus,  neque  illa  quae  bene  atque

1398 Mt 5, 6.
1399 Lc 6, 37-38.
1400 Lc 11, 41.
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laudabiliter  facimus,  neque  illa  quae  acute
sagaciterque  dispicimus,  ad  finem  placendi
hominibus,  vel  subveniendi  necessitatibus
corporis referenda sunt. Gratis enim se vult Deus
coli ; quia neque quidquam est propter quod ipse
appetendus  sit.  Cum  ad  istam  intellegentiae
puritatem  bonae  vitae  gradibus  venerimus,  sive
tardius, sive celerius, tunc dicere audeamus, valere
nos aliquantum mente contingere summae atque
ineffabilis  Trinitatis  unitatem :  ubi  summa  pax
erit ;  quia  ultra  quod  exspectetur  non  est,  cum
reformati  ad  sui  generis  imaginem  filii  Dei  ex
hominibus  facti,  paterna  incommutabilitate
perfruuntur. Primo enim :  Beati pauperes spiritu1401 ;
ubi  timor  Dei  est1402.  Deinde :  Beati  mites ; ubi
pietas  docilis.  Tertio :  Beati  lugentes ; ubi  scientia
propriae infirmitatis.  Quarto :  Beati qui esuriunt et
sitiunt  iustitiam ; ubi  fortitudo  conandi  domitas
habere libidines Quinto : Beati misericordes, quoniam
ipsorum miserebitur ; ubi consilium est adiuvandi, ut
adiuvari  merearis.  Tunc  ad  sextum  pervenitur
gradum, in quo dicitur : Beati mundo corde, quoniam
ipsi  Deum  videbunt1403 ;  ubi  purus  intellectus  et
habilis ad intellegendum quantulacumque ex parte
Trinitatem  cernere  non  potest,  nisi  et  laudem
humanam  non  appetamus,  quamvis  laudanda
faciamus. Proinde septimo gradu pervenimus ad

1401 Mt 5, 3-8 ; Lc 6, 20-21.
1402 Is 11, 2-3.
1403 Mt 5, 3-8.
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pacis illius tranquillitatem, quam dare non potest
mundus1404.  Nam  etiam  illis  virtutibus  quatuor,
quas  memorabili  pridem  industria  philosophi
quoque  indagare  potuerunt,  id  est,  prudentiae,
fortitudini,  temperantiae  atque  iustitiae,  si  ad
perfectum  religionis  cultum  tria  haec  iungentes
addamus,  id  est,  fidem,  spem  et  caritatem,
septenarium profecto numerum invenimus. Recte
enim haec tria  non omittuntur,  sine quibus nec
Deum colere,  nec ei  quemquam novimus posse
placere.

EPISTOLA CLXXII.1405

DOMINO  VERE  SANCTO,  ET  OMNI  MIHI
AFFECTIONE  VENERABILI  PAPAE  AUGUSTINO,
HIERONYMUS, IN CHRISTO SALUTEM.

Hieronymus Augustino,  laudans quidem illius duos
libellos de Origine animæ,  ac de Sententia Jacobi :
sed excusans cur non responderit.

I. Virum  honorabilem  fratrem  meum,  filium
Dignationis tuae, Orosium presbyterum, et sui merito, et
te  iubente  suscepi.  Sed  incidit  tempus  difficillimum,
quando mihi tacere melius fuit quam loqui, ita ut nostra
studia  cessarent,  et,  iuxta  Appium,  canina  exerceretur
facundia.  Itaque  duobus  libellis  tuis,  quos  meo  nomini
dedicasti1406,  eruditissimis  et  omni  eloquentiae  splendore
fulgentibus,  ad  tempus  respondere  non  potui :  non  quo

1404 Mt 5, 9 ; Io 14, 27.
1405 Alias XXX, quæ autem 172 erat, nunc 51. – Scripta ineunte an. 416.
1406 AUG., Epp. 166 ; 167.
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quidquam in illis reprehendendum putem ; sed quia iuxta
beatum  Apostolum :  Unusquisque  in  suo  sensu
abundet ;  alius  quidem  sic,  alius  autem  sic1407.
Certe,  quidquid  dici  potuit,  et  sublimi  ingenio  de
Scripturarum  sanctarum hauriri  fontibus,  a  te  positum
atque  dissertum  est.  Sed,  quaeso  Reverentiam  tuam,
parumper patiaris me tuum laudare ingenium. Nos enim
inter nos eruditionis causa disserimus. Caeterum aemuli,
et maxime [379] haeretici, si diversas inter nos sententias
viderint,  de  animi  calumniabuntur  rancore  descendere.
Mihi  autem decretum est  te  amare,  te  suspicere,  colere,
mirari,  tuaque  dicta  quasi  mea  defendere.  Certe  et  in
dialogo,  quem  nuper  edidi1408,  tuae  Beatitudinis,  ut
dignum  fuerat,  recordatus  sum1409 :  magisque  demus
operam, ut perniciosissima haeresis de ecclesiis auferatur,
quae semper simulat poenitentiam, ut docendi in ecclesiis
habeat facultatem ; ne, si aperta se luce prodiderit, foras
expulsa moriatur.

II. Sanctae ac venerabiles filiae tuae Eustochium et
Paula, et genere suo et exhortatione tua digne gradiuntur,
specialiterque salutant Beatitudinem tuam ; omnis quoque
fraternitas  quae  nobiscum  Domino  Salvatori  servire
conatur. Sanctum presbyterum Firmum,  anno praeterito,
ob rem earum Ravennam, et inde Africam Siciliamque
direximus,  quem  putamus  iam  in  Africae  partibus
commorari.  Sanctos  tuo  adhaerentes  lateri,  ut  meo
obsequio salutes, precor. Litteras quoque meas ad sanctum

1407 Rom 14, 5 ; 1 Cor 7, 7.
1408 HIERON., Dial. adv. Pelag. 3, 19.
1409 Lib. 3. adversus Pelagianos.
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presbyterum Firmum direxi ;  quae si  ad te  venerint,  ei
dirigere  non  graveris.  Incolumem  te,  et  mei  memorem,
Christus  Dominus  custodiat,  domine  vere  sancte,  et
beatissime  Papa. Postscriptum :  Grandem  latini
sermonis in ista provincia notariorum patimur penuriam ;
et idcirco praeceptis tuis parere non possumus, maxime in
editione Septuaginta, quae asteriscis verubusque distincta
est :  pleraque  enim  prioris  laboris,  fraude  cuiusdam
amisimus. [380]

EPISTOLA CLXXIII.1410

DONATO  PRESBYTERO  PARTIS  DONATI,
AUGUSTINUS  EPISCOPUS  ECCLESIAE
CATHOLICAE.

Augustinus  Donato  villæ  Mutugennæ  in  diæcesi
Hipponensi presbytero Donatistæ, qui jussus comprehendi
et adduci ad Ecclesiam, conatus sit sibi vim inferre, suadet
ut re sobrie perpensa resipiscat, docens pravam voluntatem
recte cogi ad meliora.

I. Si  posses  videre  dolorem  cordis  mei,  et
sollicitudinem pro salute tua, fortassis miserereris
animae tuae,  placens Deo1411 in  audiendo verbo,
non nostro, sed ipsius ; nec eius Scripturas sic in
memoria tua figeres, ut contra eas cor clauderes.
Displicet  tibi  quia traheris ad salutem, cum tam
multos nostros ad perniciem traxeritis. Quid enim
voluimus, nisi te comprehendi,  et praesentari, et
servari ne pereas ? Quod autem in corpore laesus

1410 Alias CCIV, quæ autem 173 erat, nunc 66. – Scripta circa hoc tempus.
1411 Eccli 30, 24.
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es, ipse tibi fecisti, qui iumento tibi mox admoto
uti noluisti, et te ad terram graviter collisisti : nam
utique alius qui adductus est tecum, collega tuus
illaesus venit, qui talia sibi ipse non fecit.

II. Sed  neque  hoc  putas  tibi  fieri  debuisse,
quia  neminem  existimas  cogendum  esse  ad
bonum.  Attende  quid  Apostolus  dixerit :  Qui
episcopatum  desiderat,  bonum  opus  concupiscit1412 ;  et
tamen tam multi ut [381] episcopatum suscipiant
tenentur  inviti,  perducuntur,  includuntur,
custodiuntur, patiuntur tanta quae nolunt, donec
eis adsit voluntas suscipiendi operis boni : quanto
magis  vos  ab  errore  pernicioso,  in  quo  vobis
inimici  estis,  trahendi  estis,  et  deducendi  ad
veritatem vel  cognoscendam vel eligendam, non
solum ut honorem salubriter habeatis, sed etiam
ne pessime pereatis ! Dicis Deum dedisse liberum
arbitrium ; ideo non debere cogi hominem nec ad
bonum.  Quare  ergo  illi  de  quibus  supra  dixi,
coguntur  ad  bonum ?  Attende  ergo  quod
considerare  non  vis.  Ideo  voluntas  bona
misericorditer  impenditur,  ut  mala  voluntas
hominis dirigatur. Nam quis nesciat nec damnari
hominem,  nisi  merito  malae  voluntatis,  nec
liberari  nisi  bonam  habuerit  voluntatem ?  Non
tamen ideo  qui  diliguntur,  malae  suae  voluntati
impune  et  crudeliter  permittendi  sunt ;  sed  ubi
potestas datur, et a malo prohibendi, et ad bonum
cogendi.
1412 1 Tim 3, 1.
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III. Nam  si  voluntas  mala  semper  suae
permittenda  est  libertati ;  quare  Israelitae
recusantes  et  murmurantes  tam duris  flagellis  a
malo  prohibebantur,  et  ad  terram  promissionis
compellebantur ?  Si  voluntas  mala  semper  suae
permittenda  est  libertati ;  quare  Paulus  non  est
permissus  uti  pessima  voluntate  qua
persequebatur  Ecclesiam,  sed  prostratus  est  ut
excaecaretur,  et  excaecatus  est  ut  mutaretur,
mutatus ut mitteretur, missus ut qualia fecerat in
errore, talia pro veritate pateretur ?1413 Si voluntas
mala semper suae permittenda est libertati ; quare
monetur pater in Scripturis sanctis, filium durum
non solum verbis corripere, sed etiam latera eius
tundere1414,  ut  ad  bonam disciplinam  coactus  et
domitus dirigatur ?  Unde idem dicit :  Tu quidem
percutis eum virga ; animam autem eius liberas a morte1415.
Si  mala voluntas semper suae [382] permittenda
est  libertati ;  quare  corripiuntur  neglegentes
pastores, et dicitur eis : Errantem ovem non revocastis,
perditam non requisistis1416 ? Et vos oves Christi estis,
characterem  dominicum  portatis  in  Sacramento
quod accepistis ;  sed erratis et peritis.  Non ideo
vobis  displiceamus,  quia  revocamus  errantes,  et
quaerimus  perditos.  Melius  enim  facimus
voluntatem Domini monentis ut vos ad eius ovile

1413 Act 9, 1 ss. ; 22, 4 ss. ; 23, 11.
1414 Eccli 30, 12.
1415 Prov 23, 14.
1416 Ez 34, 4.
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redire  cogamus,  quam  consentimus  voluntati
ovium errantium, ut perire vos permittamus. Noli
ergo iam dicere quod te assidue audio dicere : Sic
volo errare, sic volo perire. Melius enim nos hoc
omnino non permittimus, quantum possumus.

IV. Modo quod te in puteum, ut morereris,
misisti,  utique libera voluntate fecisti.  Sed quam
crudeles  essent  servi  Dei,  si  huic  malae  tuae
voluntati te permitterent, et non te de illa morte
liberarent !  quis  eos  non  merito  culparet ?  quis
non impios recte iudicaret ? Et tamen tu te volens
in aquam misisti ut morereris ; illi te nolentem de
aqua  levaverunt,  ne  morereris :  tu  fecisti
secundum  voluntatem  tuam,  sed  in  perniciem
tuam ;  illi  contra  voluntatem tuam,  sed  propter
salutem  tuam.  Si  ergo  salus  ista  corporalis  sic
custodienda est, ut etiam in nolentibus, ab eis qui
eos diligunt, servetur ; quanto magis illa spiritalis,
in  cuius  desertione  mors  aeterna  metuitur !
Quamquam in ista morte quam tibi tu ipse inferre
voluisti,  non  solum  ad  tempus,  sed  etiam  in
aeternum  morereris ;  quia  etsi  non  ad  salutem,
non ad Ecclesiae pacem, non ad Christi corporis
unitatem,  non  ad  sanctam  et  individuam
caritatem, sed ad mala aliqua cogereris, nec sic tibi
ipse mortem inferre debuisti.

V. Considera  Scripturas  divinas,  et  discute
quantum potes, et vide utrum hoc fecerit aliquis
aliquando iustorum [383] atque fidelium, cum ab
eis tanta mala perpessi sint, qui eos ad aeternum
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interitum,  non  ad  vitam  aeternam,  quo  tu
compelleris,  adigebant.  Audivi  quod  dixeris
apostolum Paulum significasse  hoc  fieri  debere,
ubi ait : Etsi tradidero corpus meum ut ardeam1417 ; quia
videlicet  omnia  bona  dicebat,  quae sine  caritate
nihil  prosunt,  sicut  sunt  linguae  hominum  et
Angelorum,  et  omnia  sacramenta,  et  omnis
scientia, et omnis prophetia, et omnis fides ita ut
montes transferantur, et rerum suarum distributio
pauperibus ;  ideo  videtur  tibi  etiam  hoc  inter
bona numerasse, ut sibi quisque inferat mortem.
Sed attende diligenter et agnosce quemadmodum
dicat Scriptura, quod tradat quisque suum corpus
ut ardeat. Non utique ut ipse se in ignem mittat,
quando  persequentem  patitur  inimicum ;  sed
quando ei  proponitur  ut  aut  mali  aliquid faciat,
aut  mali  aliquid patiatur,  eligat  non facere mala
quam  non  pati  mala :  atque  ita  corpus  suum
tradat in potestatem interfectoris, sicut tres illi viri
fecerunt qui auream statuam cogebantur adorare,
et  nisi  facerent,  minabatur  eis  ille  qui  cogebat,
caminum  ignis  ardentem.  Idolum  adorare
noluerunt ;  non  ipsi  se  in  ignem  miserunt :  et
tamen  etiam  de  illis  sic  scriptum  est,  quod
tradiderunt  corpora  sua,  ut  neque  servirent,  neque
adorarent  ullum deum,  sed  Deum  suum1418.  Ecce

1417 1 Cor 13, 3.
1418 Dan 3, 15.
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quomodo dixit Apostolus : Si tradidero corpus meum
ut ardeam1419.

VI. Quod autem sequitur,  vide :  Si caritatem
non habeam, nihil  mihi  prodest. Ad istam caritatem
vocaris,  ab  ista  caritate  perire  non  sineris ;  et
putas tibi aliquid prodesse, si te ipse praecipites in
interitum, cum tibi nihil prodesset, etiamsi alter te
occideret  caritatis  inimicum !  Foris  autem  ab
Ecclesia  constitutus,  et  separatus  a  compage
unitatis  et  vinculo  caritatis,  aeterno [384]
supplicio  punireris,  etiamsi  pro  Christi  nomine
vivus  incendereris :  hoc  est  enim  quod  ait
Apostolus :  Etsi  tradidero  corpus  meum  ut  ardeam,
caritatem autem non habeam, nihil mihi prodest. Revoca
ergo  animum  ad  sanam  considerationem,  et
sobriam cogitationem ;  attende  diligenter  utrum
ad errorem et impietatem voceris,  et patere pro
veritate quaslibet molestias. Si autem tu potius in
errore  atque  in  impietate  versaris,  quo  autem
vocaris  ibi  est  veritas  et  pietas,  quia  ibi  est
christiana  unitas  et  sancti  Spiritus  caritas ;  quid
adhuc tibi esse conaris inimicus ?

VII. Ideo praestitit misericordia Dei ut et nos
et  episcopi  vestri  tam  frequenti  numeroso  que
conventu Carthaginem veniremus, atque inter nos
de  ipsa  dissensione  ordinatissime  conferremus.
Gesta  conscripta  sunt,  nostrae  etiam
subscriptiones  tenentur ;  lege,  vel  patere  ut  tibi
legantur, et tunc elige quod volueris. Audivi quod
1419 1 Cor 13, 3.
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dixeris posse te nobiscum de ipsis Gestis aliquid
agere,  si  omittamus  verba  episcoporum
vestrorum, ubi dixerunt : "Nec causa causae, nec
persona personae praeiudicat"1420. Haec verba vis
omittamus,  ubi  per  eos  nescientes  veritas  ipsa
locuta est. Sed tu dicturus es hic eos errasse, et in
falsam sententiam incautius cecidisse. Nos autem
dicimus  hoc  eos  verum  dixisse,  et  hoc  per
teipsum  facillime  probamus.  Si  enim  episcopi
vestri electi ab universa parte Donati, qui causam
omnium sustinerent, et si quid egissent gratum et
acceptum caeteri haberent, tamen in eo quod illos
temere et non recte dixisse arbitraris, non vis ut
tibi  praeiudicent ;  verum ergo dixerunt,  quia  nec
causa  causae,  nec  persona  personae  praeiudicat. Et  ibi
debes agnoscere, quia si persona tot episcoporum
tuorum in illis  septem constitutorum non vis ut
praeiudicet  personae  Donati  Mutugennensis
presbyteri,  quanto [385] minus  non  debet
praeiudicare  Caeciliani  persona,  etiamsi  mali
aliquid  in  illo  esset  inventum,  universae  unitati
Christi,  quae  non  in  una  villa  Mutugenna
concluditur, sed toto terrarum orbe diffunditur ?

VIII. Sed  ecce  facimus  quod  voluisti ;  sic
tecum  agimus,  ac  si  non  dixerint  vestri :  "Nec
causa causae, nec persona personae praeiudicat".
Tu  inveni  quid  illi  dicere  debuerint,  cum  eis
obiecta  esset  causa  et  persona  Primiani,  qui
damnatores  suos  et  damnavit  cum  caeteris,  et
1420 Cf. AUG., Brev. conlat. c. Donat. 3, 16, 28 ; Ad Donat, p. Concil. 2 ss.
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damnatos  ac  detestatos  in  suos  rursus  honores
suscepit,  et  baptismum  quem  mortui  dederant
(quia de ipsis in illa praeclara1421 sententia dictum
erat  quod  "mortuorum  funeribus  plena  sint
littora"),  agnoscere  potius  et  acceptare,  quam
exsufflare et rescindere maluit, totumque dissolvit
quod  male  intellegentes  dicere  soletis :  Qui
baptizatur a mortuo, quid ei prodest lavacrum eius ?1422 Si
ergo  non  dicerent :  "Nec  causa  causae,  nec
persona  personae praeiudicat", rei  tenerentur  in
causa  Primiani :  cum  autem  hoc  dixerunt,
immunem  fecerunt  Ecclesiam  catholicam,  sicut
nos asserebamus, a causa Caeciliani.

IX. Sed  caetera  lege,  caetera  discute.  Vide
utrum  in  ipsum Caecilianum,  de  cuius  persona
praeiudicare  conabantur  Ecclesiae,  aliquid  mali
probare potuerint. Vide utrum non potius etiam
pro  illo  multa  egerint,  et  pluribus  lectionibus,
quas contra se protulerunt et recitaverunt, causam
eius  bonam  omnino  firmaverint.  Lege  ista,  vel
legantur tibi. Considera omnia, retracta diligenter,
et elige quid sequaris : utrum nobiscum in Christi
pace,  in  Ecclesiae  catholicae  unitate,  in  fraterna
caritate gaudere ; an pro nefaria dissensione, pro
Donati  parte,  pro [386] sacrilega  divisione,
importunitatem nostrae circa te dilectionis diutius
sustinere.

1421 Bagaitani concilii.
1422 Eccli 34, 30.
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X. Attendis enim et saepe repetis, sicut audio,
quod  in  Evangelio  scriptum  est  recessisse  a
Domino  septuaginta  discipulos,  et  arbitrio  suae
malae atque impiae discessionis fuisse permissos,
caeterisque  duodecim  qui  remanserant,  fuisse
responsum :  Numquid  et  vos  vultis  ire ?1423 Et  non
attendis  quia  tunc  primum  Ecclesia  novello
germine  pullulabat,  nondumque  in  ea  fuerat
completa  illa  prophetia :  Et adorabunt  eum omnes
reges terrae ; omnes gentes servient illi1424 : quod utique
quanto  magis  impletur,  tanto  maiore  utitur
Ecclesia potestate, ut non solum invitet, sed etiam
cogat ad bonum. Hoc tunc Dominus significare
volebat,  qui  quamvis  haberet  magnam
potestatem,  prius  tamen  elegit  commendare
humilitatem.  Hoc et  in  illa  convivii  similitudine
satis evidenter ostendit, ubi misit ad invitatos, et
venire noluerunt, et ait servo : Exi in plateas et vicos
civitatis,  et  pauperes,  et  debiles,  et  caecos,  et  claudos
introduc  huc.  Et  ait  servus  domino,  Factum  est  ut
imperasti, et adhuc locus est. Et ait dominus servo, Exi
in vias et sepes, et compelle intrare, ut impleatur domus
mea1425. Vide nunc quemadmodum de his qui prius
venerunt,  dictum est :  Introduc  huc ; non  dictum
est,  compelle : ita  significata  sunt  Ecclesiae
primordia ad hoc crescentis, ut essent vires etiam
compellendi.  Proinde,  quia  oportebat  eius  iam

1423 Io 6, 68.
1424 Ps 71, 11.
1425 Lc 14, 21-23.
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viribus  et  magnitudine  roborata  etiam  compelli
homines  ad  convivium  salutis  aeternae,
posteaquam dictum est :  Factum est quod iussisti, et
adhuc est locus ; Exi, inquit, in vias et sepes, et compelle
intrare. Quapropter si ambularetis quieti extra hoc
convivium salutis æternæ et [387] sanctae unitatis
Ecclesiae,  tamquam  in  viis  vos  inveniremus ;
nunc vero quia per multa mala et saeva quae in
nostros committitis, tamquam spinis et asperitate
pleni estis, vos tamquam in sepibus invenimus, et
intrare  compellimus.  Qui  compellitur,  quo  non
vult  cogitur ;  sed  cum  intraverit,  iam  volens
pascitur.  Cohibe  itaque  tam  iniquum  et
impacatum animum,  ut  in  vera  Ecclesia  Christi
invenias salutare convivium.

EPISTOLA CLXXIV.1426

DOMINO  BEATISSIMO,  ET  SINCERISSIMA
CARITATE  VENERANDO,  SANCTO  FRATRI  ET
CONSACERDOTI PAPAE AURELIO, AUGUSTINUS,
IN DOMINO SALUTEM

Augustinus  Aurelio  Carthaginensi  episcopo
transmittens  libros  de  Trinitate,  absolutos  demum,
secundum  ipsius  Aurelii  aliorumque  desiderium,  et
emendatos.

De Trinitate, quae Deus summus et verus est,
libros  iuvenis  inchoavi,  senex  edidi.  Omiseram
quippe hoc opus, posteaquam comperi praereptos

1426 Ex 8. Tomo Benedict.  præfixa libris de Trinit.  quæ autem 174 erat,
nunc 238.
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mihi  esse  sive  subreptos  antequam  eos
absolverem,  et  retractatos,  ut  mea  dispositio
fuerat,  expolirem.  Non  enim  singillatim,  sed
omnes  simul  edere  ea  ratione  decreveram,
quoniam  praecedentibus  consequentes
inquisitione proficiente nectuntur. Cum ergo per
eos homines (quia priusquam vellem, ad quosdam
illorum  pervenire  potuerunt)  dispositio  mea
nequivisset  impleri,  interruptam  dictationem
reliqueram, cogitans hoc ipsum in aliquibus meis
scriptis  conqueri,  ut  scirent,  qui  possent,  non a
me fuisse eosdem libros [388] editos, sed ablatos
priusquam  mihi  editione  mea  digni  viderentur.
Verum  multorum  fratrum  vehementissima
postulatione, et maxime tua iussione compulsus,
opus  tam  laboriosum,  adiuvante  Domino
terminare curavi ; eosque emendatos non ut volui,
sed ut potui, ne ab illis qui subrepti iam in manus
hominum  exierant,  plurimum  discreparent,
Venerationi  tuae  per  filium  nostrum
condiaconum  Cresimum  misi,  et  cuicumque
audiendos, describendos, legendosque permisi : in
quibus si servari mea dispositio potuisset, essent
profecto, etsi easdem sententias habentes, multo
tamen  enodatiores  atque  planiores,  quantum
rerum  tantarum  explicandarum  difficultas  et
facultas nostra pateretur. Sunt autem qui primos
quatuor vel potius quinque etiam sine prooemiis
habent,  et  duodecimum sine  extrema parte non
parva : sed si eis haec editio potuerit innotescere,
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omnia si voluerint et valuerint, emendabunt. Peto
sane  ut  hanc  epistolam,  seorsum  quidem,  sed
tamen  ad  caput  eorumdem  librorum  iubeas
anteponi. Vale. Ora pro me. [389]

EPISTOLA CLXXV.1427

DOMINO BEATISSIMO ET HONORANDISSIMO, SANCTO
FRATRI INNOCENTIO,  AURELIUS,  NUMIDIUS,
RUSTICIANUS,  FIDENTIANUS,  EVAGRIUS,  ANTONIUS,
PALATINUS,  ADEODATUS,  VINCENTIUS,  PUBLIANUS,
THEASIUS,  TUTUS,  PANNONIUS,  VICTOR,  RESTITUTUS,
RUSTICUS,  FORTUNATIANUS,  ALIUS RESTITUTUS,
AMPELIUS, AMBIVIUS, FELIX, DONATIANUS, ADEODATUS,
OCTAVIUS,  SEROTINUS,  MAIORINUS,  POSTHUMIANUS,
CRISPULUS, VICTOR,  ALIUS VICTOR, LEUCIUS, MARIANUS,
FRUCTUOSUS,  FAUSTINIANUS,  QUODVULTDEUS,
CANDORIUS,  MAXIMUS,  MEGASIUS,  RUSTICUS,
RUFINIANUS,  PROCULUS,  SEVERUS,  THOMAS,  IANUARIUS,
OCTAVIANUS,  PRAETEXTATUS,  SIXTUS,  QUODVULTDEUS,
PENTHADIUS,  QUODVULTDEUS,  CYPRIANUS,  SERVILIUS,
PELAGIANUS,  MARCELLUS,  VENANTIUS,  DIDYMUS,
SATURNINUS,  BIZACENUS,  GERMANUS,  GERMANIANUS,
INVENTIUS,  MAIORINUS,  INVENTIUS,  CANDIDUS,
CYPRIANUS,  AEMILIANUS,  ROMANUS,  AFRICANUS,
MARCELLINUS,  ET CÆTERI QUI IN CONCILIO ECCLESIAE
CARTHAGINENSIS ADFUIMUS.

Patres  Concilii  Carlhaginensis  Innocentio  pontifici
Romano de actis adversus Pelagium ct Cælestium.

1. Cum  ex  more  ad  Carthaginensem
ecclesiam  solemniter  venissemus,  atque  ex
diversis  causis  congregata  ex  nobis  synodus
haberetur,  compresbyter  noster  Orosius  nobis
1427 Alias XC, quæ autem 175 erat, nunc 23 9. – Scripta an. 416.
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litteras  sanctorum  fratrum  et  consacerdotum
nostrorum  dedit  Herotis  et  Lazari,  quarum
formam  his  constituimus  esse  subdendam.  His
ergo lectis, Pelagium et Celestium auctores nefarii
prorsus, et ab omnibus nobis anathemandi erroris
advertimus.  Unde [390] factum  est  ut
recensendum  peteremus ;  quid  ante  ferme
quinquennium  super  Celestii  nomine  hic  apud
Carthaginem fuerit  agitatum. Quo recitato,  sicut
ex  subditis  advertere  poterit  Sanctitas  tua,
quamvis et iudicatio manifesta constaret, qua illo
tempore  episcopali  iudicio  excisum hoc  tantum
vulnus ab Ecclesia videretur : nihilominus tamen
id communi deliberatione censuimus, huiusmodi
persuasionis auctores, quamvis et ad presbyterium
idem Celestius postea pervenisse dicatur, nisi haec
apertissime  anathemaverint,  ipsos  anathemari
oportere,  ut  si  ipsorum  non  potuerit,  saltem
eorum qui ab eis decepti sunt vel decipi possunt,
cognita  sententia  quae  in  eos  lata  est,  sanitas
procuretur.

II. Hoc itaque gestum, domine frater, sanctae
Caritati  tuae  intimandum  duximus,  ut  statutis
nostrae  mediocritatis  etiam  apostolicae  Sedis
adhibeatur  auctoritas,  pro  tuenda  salute
multorum,  et  quorumdam  perversitate  etiam
corrigenda.  Id  enim  agunt  isti  damnabilibus
disputationibus  suis,  ut  non  defendendo,  sed
potius  in  superbiam  sacrilegam  extollendo
liberum  arbitrium,  nullum  relinquant  locum
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gratiae  Dei,  qua christiani  sumus,  qua et  ipsum
nostrae voluntatis arbitrium vere fit liberum, dum
a  carnalium  concupiscentiarum  dominatione
liberatur, dicente Domino :  Si vos filius  liberaverit,
tunc  vere  liberi  eritis1428 ;  quod  auxilium  fides
impetrat,  quae  est  in  Christo  Iesu  Domino
nostro.  Isti  autem asserunt, sicut a fratribus qui
etiam eorum libros  legerunt,  cognovimus,  in  eo
Dei  gratiam  deputandam,  quod  talem  hominis
instituit  creavitque  naturam,  quae  per  propriam
voluntatem  legem  Dei  possit  implere,  sive
naturaliter  in  corde  conscriptam,  sive  in  litteris
datam : eamdem [391] quoque legem ad gratiam
Dei  pertinere,  quod  illam  Deus  in  adiutorium
hominibus dedit1429.

III. Illam  vero  gratiam  qua,  ut  dictum  est,
christiani sumus, cuius Apostolus praedicator est,
dicens :  Condelector enim legi Dei secundum interiorem
hominem :  video  autem  aliam  legem  in  membris  meis
repugnantem legi mentis meae, et captivantem me sub lege
peccati, quae est in membris meis. Miser ego homo ! quis
me  liberabit  de  corpore  mortis  huius ?  Gratia  Dei  per
Iesum Christum Dominum nostrum1430, nolunt omnino
cognoscere ;  sed  nec  aperte  quidem  oppugnare
audent :  sed  quid  aliud  agunt,  cum  hominibus
animalibus non percipientibus quae sunt Spiritus

1428 Io 8, 36.
1429 Is 8, 20 (sec. LXX).
1430 Rom 7, 22-25.
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Dei1431 persuadere  non  cessant,  ad  operandam
perficiendamque  iustitiam  et  Dei  mandata
complenda solam sibi  humanam sufficere posse
naturam ?  non  attendentes  quod  scriptum  est :
Spiritus  adiuvat  infirmitatem  nostram1432 ;  et :  Non
volentis,  neque  currentis,  sed  miserentis  est  Dei1433 ;  et
quod unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter
alterius  membra ;  habentes  dona  diversa  secundum
gratiam quae data est nobis1434 ; et :  Gratia Dei sum id
quod  sum,  et  gratia  eius  in  me  vacua  non  fuit,  sed
abundantius omnibus illis  laboravi ; non ego autem, sed
gratia Dei mecum1435 ; et :  Gratias Deo, qui dedit nobis
victoriam per Dominum nostrum Iesum Christum1436 ; et :
Non  quia  idonei  sumus  cogitare  aliquid  quasi  ex
nobismetipsis ; sed sufficientia nostra ex Deo est1437 ;  et,
Habemus  thesaurum  istum  in  vasis  fictilibus,  ut
eminentia  virtutis  sit  Dei,  et  non  ex  nobis1438 ;  et
innumerabilia talia, quae de Scripturis omnibus si
colligere velimus, tomus non sufficit. Et veremur
ne [392] apud te ista ipsa commemorando, quae
maiore  gratia  de  Sede  apostolica  praedicas,
inconvenienter  facere  videamur :  sed  ideo
facimus,  quia  eo  quo  infirmiores  sumus,

1431 1 Cor 2, 14.
1432 Rom 8, 26.
1433 Rom 9, 16.
1434 Rom 12, 5-6.
1435 1 Cor 15, 10.
1436 1 Cor 15, 57.
1437 2 Cor 3, 5.
1438 2 Cor 4, 7.
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quaquaversum  quisque  nostrum  verbo  Dei
praedicando  putatur  attentior,  crebrius  eos
patimur in nos et audacius insurgentes.

IV. Si  ergo Pelagius episcopalibus  Gestis,1439

quae  in  Oriente  confecta  dicuntur,  etiam  tuae
Venerationi  iuste  visus  fuerit  absolutus ;  error
tamen  ipse  et  impietas,  quae  iam  multos
assertores  habet,  per  diversa  dispersos,  etiam
auctoritate  apostolicae  Sedis  anathemanda  est.
Consideret  enim  Sanctitas  tua,  et  pastoralibus
nobis compatiatur visceribus, quam sit pestiferum
et exitiale ovibus Christi, quod istorum sacrilegas
disputationes necessario consequitur, ut nec orare
debeamus  ne  intremus  in  tentationem,  quod
Dominus  et  discipulos  monuit1440,  et  posuit  in
oratione  quam  docuit1441 ;  aut  ne  deficiat  fides
nostra, quod pro apostolo Petro se rogasse ipse
testatus est1442. Si enim haec possibilitate naturae,
et arbitrio voluntatis in potestate sunt constituta ;
quis  non  ea  videat  a  Domino  inaniter  peti,  et
fallaciter  orari,  cum  orando  poscuntur  quae
naturae  nostrae  iam  ita  conditae  sufficientibus
viribus  obtinentur ?  nec  debuisse  dicere
Dominum  Iesum :  Vigilate  et  orate ; sed
tantummodo :  Vigilate, ne intretis in tentationem1443 ?

1439 Diospolitanæ synodi.
1440 Mt 26, 41.
1441 Mt 6, 13.
1442 Lc 22, 32.
1443 Mt 26, 41.
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nec beatissimo Petro primo Apostolorum : Rogavi
pro te, sed, moneo te, vel impero ac praecipio  ne
deficiat fides tua1444 ?

V. Contradicitur  etiam istorum contentione
benedictionibus  nostris,  ut  incassum  super
populum dicere videamur quidquid eis a Domino
precamur, ut recte ac pie vivendo illi placeant ; vel
illa  quae pro fidelibus [393] precatur Apostolus,
dicens : Flecto genua mea ad Patrem Domini nostri Iesu
Christi,  ex  quo  omnis  paternitas  in  coelis  et  in  terra
nominatur,  ut  del  vobis  secundum  divitias  gloriae  suae
virtute  corroborari  per  Spiritum  eius1445.  Si  ergo
voluerimus  benedicendo  super  populum  dicere,
Da illis, Domine, virtute corroborari per Spiritum
tuum ;  istorum  nobis  disputatio  contradicit,
affirmans negari liberum arbitrium, si hoc a Deo
poscitur  quod  in  nostra  est  potestate :  "Virtute
enim corroborari si volumus, inquiunt, possumus
ea  possibilitate  naturae,  quam  nunc  non
accipimus, sed cum crearemur accepimus".

VI. Parvulos etiam propter salutem quae per
Salvatorem Christum datur,  baptizandos  negant,
ac  sic  eos  mortifera  ista  doctrina  in  aeternum
necant,  promittentes  etiamsi  non  baptizentur,
habituros vitam aeternam, nec pertinere ad eos de
quibus  Dominus  ait :  Venit  enim  Filius  hominis
quaerere et salvare quod perierat1446 ; quia isti, inquiunt,

1444 Lc 22, 32.
1445 Eph 3, 14-16.
1446 Lc 19, 10.
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non perierant, nec est quod in eis salvetur, vel tanto pretio
redimatur : quia nihil est in eis vitiatum, nihil tenetur sub
diaboli  potestate captivum, nec pro eis  fusus  est sanguis
qui  fusus  in  remissionem  legitur  peccatorum1447.
Quamquam  per  baptismum  Christi  etiam
parvulorum  fieri  redemptionem,  in  libello  suo
Celestius in Carthaginensi ecclesia iam confessus
est :  sed  multi  qui  eorum  perhibentur  esse  vel
fuisse  discipuli,  haec  mala  quibus  fundamenta
christianae  fidei  conantur  evertere,  quacumque
possunt,  affirmare  non  cessant.  Unde  etiamsi
Pelagius  Celestiusque  correcti  sunt,  vel  se  ista
numquam sensisse dicunt, et quaecumque scripta
contra eos prolata fuerint sua esse negant, nec est
quemadmodum de mendacio [394] convincantur :
generaliter  tamen  quicumque  dogmatizat  et
affirmat  humanam sibi  ad  vincenda  peccata,  et
Dei mandata facienda sufficere posse naturam, et
eo modo gratiae Dei, quae sanctorum evidentius
orationibus  declaratur,  adversarius  invenitur ;  et
quicumque negat parvulos per baptismum Christi
a  perditione  liberari,  et  salutem  percipere
sempiternam, anathema sit.  Quaecumque autem
alia eis obiciuntur, non dubitamus Venerationem
tuam, cum Gesta episcopalia perspexerit, quae in
Oriente  in  eadem  causa  confecta  dicuntur,  id
iudicaturam  unde  omnes  in  Dei  misericordia
gaudeamus.  Ora  pro  nobis,  domine  beatissime
Papa. [395]
1447 Mt 26, 28.

648



EPISTOLA CLXXVI.1448

DOMINO BEATISSIMO MERITOQUE VENERABILI,  ET

IN CHRISTO HONORANDO PAPAE INNOCENTIO,
SILVANUS,  SENEX,  VALENTINUS,  AURELIUS,  DONATUS,
RESTITUTUS,  LUCIANUS,  ALYPIUS,  AUGUSTINUS,
PLACENTIUS,  SEVERUS,  FORTUNATUS,  POSSIDIUS,
NOVATUS,  SECUNDUS,  MAURENTIUS,  LEO,
FAUSTINIANUS,  CRESCONIUS,  MALCUS,  LITORIUS,
FORTUNATUS,  DONATUS,  PONTICANUS,  SATURNINUS,
CRESCONIUS,  HONORIUS,  CRESCONIUS LUCIUS,
ADEODATUS,  PROCESSUS,  SECUNDUS,  FELIX,  ASIATICUS,
RUFINUS, FAUSTINUS, SERVUS, TERENTIUS, CRESCONIUS,
SPERANTIUS,  QUADRATUS,  LUCILLUS,  SABINUS,
FAUSTINUS,  CRESCONIUS,  VICTOR,  GIGNANTIUS,
POSSIDONIUS,  ANTONINUS,  INNOCENTIUS,  FELIX,
ANTONIUS,  VICTOR,  HONORATUS,  DONATUS,  PETRUS,
PRAESIDIUS,  CRESCONIUS,  LAMPADIUS,  DELPHINUS,  EX

CONCILIO MILEVITANO, IN DOMINO SALUTEM.
Milevitani  concilii  Patres  Innocentio,  de  cohihendis

Pelagianis hæreticis.
I. Quia  te  Dominus  gratiae  suae  praecipuo

munere  in  Sede  apostolica  collocavit,  talemque
nostris  temporibus praestitit,  ut nobis  potius ad
culpam  neglegentiae  valeat,  si  apud  tuam
Venerationem,  quae  pro  Ecclesia  suggerenda
sunt, tacuerimus, quam ea tu possis vel fastidiose
vel  neglegenter  accipere ;  magnis  periculis

1448 Alias  XCII,  quæ  autem  176  erat,  nunc  240.  –  Scripta  paulo  post
superiorem.
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infirmorum  membrorum  Christi  pastoralem
diligentiam, quaesumus, adhibere digneris.

II. Nova  quippe  haeresis  et  nimium
perniciosa  tentat [396] assurgere  inimicorum
gratiae  Christi,  qui  nobis  etiam  dominicam
orationem  impiis  disputationibus  conantur
auferre.  Cum  enim  Dominus  docuerit  ut
dicamus :  Dimitte  nobis  debita  nostra,  sicut  et  nos
dimittimus  debitoribus  nostris1449 ; isti  dicunt  posse
hominem in hac vita, praeceptis Dei cognitis, ad
tantam  perfectionem  iustitiae  sine  adiutorio
gratiae  Salvatoris,  per  solum  liberum  voluntatis
arbitrium pervenire, ut ei non sit iam necessarium
dicere :  Dimitte nobis debita nostra. Illud vero quod
sequitur :  Ne  nos  inferas  in  tentationem1450,  non  ita
intellegendum,  tamquam  divinum  adiutorium
poscere  debeamus  ne  in  peccatum  tentati
decidamus ;  sed  hoc  in  nostra  esse  positum
potestate,  et  ad hoc implendum solam sufficere
voluntatem hominis : tamquam frustra Apostolus
dixerit :  Non volentis neque currentis, sed miserentis est
Dei1451 ; et :  Fidelis Deus, qui non permittet vos tentari
super  id  quod  potestis ;  sed  faciet  cum tentatione  etiam
exitum,  ut  possitis  sustinere1452.  Frustra  etiam
Dominus dixerit apostolo Petro :  Rogavi pro te, ne

1449 Mt 6, 12.
1450 Mt 6, 13.
1451 Rom 9, 16.
1452 1 Cor 10, 13.
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deficiat  fides  tua1453 ;  et  omnibus  suis :  Vigilate,  et
orate,  ne intretis  in tentationem1454 ;  si hoc totum est
potestatis humanae. Pueros quoque parvulos, etsi
nullis  innoventur christianae gratiae Sacramentis,
habituros  vitam  aeternam,  nequam
praesumptione contendunt, evacuantes quod dicit
Apostolus :  Per  unum  hominem  peccatum  intravit  in
mundum, et per peccatum mors, et ita in omnes homines
pertransiit,  in quo omnes peccaverunt1455 ; et alio loco :
Sicut in Adam omnes moriuntur, sic et in Christo omnes
vivificabuntur1456. [397]

III. Ut  ergo  alia  omittamus  quae  contra
sanctas Scripturas plurima disserunt ; haec interim
duo, quibus omnino totum quod christiani sumus
nituntur  evertere,  quae  fidelia  corda  sustineant,
non  esse  rogandum  Deum  ut  contra  peccati
malum atque ad operandam iustitiam sit  noster
adiutor,  et  non  opitulari  parvulis  ad
consequendam vitam aeternam christianae gratiae
Sacramentum :  haec  insinuantes  apostolico
pectori tuo, non opus habemus multa dicere, et
tantam impietatem verbis exaggerare, cum procul
dubio te ita permoveant, ut ab eis corrigendis, ne
latius serpant, multosque contaminent, vel potius
interimant, dum eos sub nomine Christi, a gratia

1453 Lc 22, 32.
1454 Mt 26, 41.
1455 Rom 5, 12.
1456 1 Cor 15, 22.
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Christi penitus alienant, omnino dissimulare non
possis.

IV. Huius  autem  perniciosissimi  erroris
auctores  esse  perhibentur  Pelagius  et  Celestius,
quos quidem in Ecclesia  sanari  malumus,  quam
desperata salute ab Ecclesia resecari, si necessitas
nulla  compellat.  Quorum unus,  id est  Celestius,
etiam ad presbyterium in Asia dicitur pervenisse :
de  quo  ante  paucos  annos  quid  gestum  fuerit,
Sanctitas  tua  de  Carthaginensi  Ecclesia  melius
instruitur.  Pelagius  vero,  sicut  a  quibusdam
fratribus  nostris  missae  loquuntur  epistolae,
Ierosolymis  constitutus  nonnullos  fallere
asseritur :  verumtamen  multo  plures,  qui  eius
sensus  diligentius  indagare  potuerunt,  adversus
eum pro gratia Christi et catholicae fidei veritate
confligunt ;  sed  praecipue  sanctus  filius  tuus,
frater et compresbyter noster Hieronymus.

V. Sed  arbitramur,  adiuvante  misericordia
Domini Dei nostri qui te et regere consulentem,
et  orantem  exaudire  dignetur,  auctoritati
Sanctitatis  tuae,  de  sanctarum  Scripturarum
auctoritate  depromptae,  facilius  eos  qui  tam
perversa  et  perniciosa  sentiunt,  esse  cessuros,
[398] ut  de  correctione  potius  eorum
congratulemur,  quam  contristemur  interitu.
Quodlibet autem ipsi eligant, certe vel aliis, quos
plurimos  possunt,  si  ab  eis  dissimuletur,  suis
laqueis  implicare,  cernit  Venerabilitas  tua
instanter  et  celeriter  providendum.  Haec  ad
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Sanctitatem  tuam  de  concilio  Numidiae  scripta
direximus, imitantes Carthaginensem ecclesiam et
Carthaginensis  provinciae  coepiscopos  nostros,
quos  ad  Sedem  apostolicam,  quam  beatus
illustras, de hac causa scripsisse comperimus.  Et
alia manu : Memor nostri,  in Dei gratia augearis,
domine  beatissime  meritoque  venerabilis,  et  in
Christo honorande sancte Pater.

EPISTOLA CLXXVII.1457

DOMINO  BEATISSIMO,  MERITOQUE
HONORANDISSIMO  FRATRI  INNOCENTIO
PAPAE,  AURELIUS,  ALYPIUS,  AUGUSTINUS,
EVODIUS, ET POSSIDIUS, IN DOMINO SALUTEM.

Aurelius aliique tres una cum Augustino episcopi ad
Innocentium de Pelagio, retegentes ipsius hæresim, eamque
ab apostolica Sede proscribi postulantes.

I. De  conciliis  duobus  provinciae
Carthaginensis  atque  Numidiae  ad  tuam
Sanctitatem  a  non  parvo  episcoporum  numero
subscriptas  litteras  misimus  contra  inimicos
gratiae  Christi,  qui  confidunt  in  virtute  sua1458,  et
Creatori  nostro  quodammodo  dicunt :  Tu  nos
fecisti  homines ;  iustos  autem ipsi  nos  fecimus.
Qui naturam humanam [399] ideo dicunt liberam,
ne  quaerant  Liberatorem ;  ideo  salvam,  ut
superfluum  iudicent  Salvatorem.  Tantum  enim
dicunt valentem, ut suis viribus semel in origine

1457 
1458 Io 8, 36.
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suae  creationis  acceptis,  possit  per  liberum
arbitrium, nihil ulterius adiuvante illius gratia qui
creavit, domare et exstinguere omnes cupiditates,
tentationesque  superare ;  multique  eorum
insurgunt  adversum  nos,  et  dicunt  animae
nostrae :  Non  est  salus  illi  in  Deo  eius1459.  Familia
ergo Christi quae dicit :  Quando infirmor, tunc fortis
sum1460,  et  cui  dicit  Dominus  eius :  Salus  tua  ego
sum1461,  suspenso  corde,  cum  timore  et  tremore
adiutorium  Domini  etiam  per  caritatem  tuae
Venerationis exspectat.

II. Audivimus enim esse in urbe Roma, ubi
ille1462 diu  vixit,  nonnullos  qui  diversis  causis  ei
faveant,  quidam  scilicet,  quia  talia  persuasisse
perhibetur, plures vero, qui eum talia sentire non
credunt ;  praesertim  quia  in  Oriente,  ubi  degit,
Gesta1463 ecclesiastica facta esse iactantur, quibus
putatur  esse  purgatus :  ubi  quidem  si  episcopi
eum  catholicum  pronuntiarunt,  non  ob  aliud
factum esse credendum est, nisi quia se dixit Dei
gratiam  confiteri,  et  ita  posse  hominem  suo
labore  ac  voluntate  iuste  vivere,  ut  ad  hoc
adiuvari Dei gratia non negaret. His enim auditis
verbis,  catholici  antistites  nullam  aliam  Dei
gratiam intellegere potuerunt, nisi quam in Libris

1459 Ps 3, 3.
1460 2 Cor 12, 10.
1461 Ps 34, 3.
1462 Pelagius.
1463 Diospolitanæ synodi.
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Dei  legere,  et  populis  Dei  praedicare
consueverunt :  eam  utique  de  qua  dicit
Apostolus : Non irritam facio gratiam Dei. Nam si per
Legem iustitia, ergo Christus gratis mortuus est1464 ; sine
dubio  gratiam qua  iustificamur  ab  iniquitate,  et
qua salvamur ab infirmitate, non qua creati sumus
cum propria  voluntate.  Nam si  intellexissent  illi
episcopi  eam  illum  dicere  gratiam,  quam etiam
[400] cum impiis habemus, cum quibus homines
sumus ; negare vero eam qua christiani et filii Dei
sumus ;  quis  eum  patienter  catholicorum
sacerdotum non dicimus audiret, sed ante oculos
suos  ferret ?  Quapropter  non  culpandi  sunt
iudices,  quia  ecclesiastica  consuetudine  nomen
gratiae  audierunt,  nescientes  quid  huiusmodi
homines  vel  in  suae  doctrinae  libris,  vel  in
suorum solent auribus spargere.

III. Non agitur de uno Pelagio, qui iam forte
correctus  est,  quod  utinam ita  sit ;  sed  de  tam
multis,  quibus  loquaciter  contendentibus,  et
infirmas  atque  ineruditas  animas  velut  vinctas
trahentibus, firmas autem et in fide stabiles ipsa
contentione fatigantibus, usquequaque iam plena
sunt omnia. Aut ergo a tua Veneratione acciendus
est  Romam,  et  diligenter  interrogandus  quam
dicat gratiam, qua fateatur, si tamen iam fateatur,
ad non peccandum iusteque vivendum homines
adiuvari ;  aut  hoc  ipsum  cum  eo  per  litteras
agendum :  et  cum  inventus  fuerit  hanc  dicere
1464 Gal 2, 21.
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quam  docet  ecclesiastica  et  apostolica  veritas,
tunc  sine  ullo  scrupulo  Ecclesiae,  sine  latibulo
ambiguitatis  ullius  absolvendus  est,  tunc  est
revera de eius purgatione gaudendum.

IV. Sive  enim  gratiam  dixerit  esse  liberum
arbitrium,  sive  gratiam  esse  remissionem
peccatorum, sive gratiam esse legis praeceptum ;
nihil  eorum  dicit,  quae  per  subministrationem
Spiritus  sancti  pertinent  ad  concupiscentias
tentationesque vincendas, quem ditissime effudit
in  nos1465,  qui  ascendit  in  coelum,  et  captivans
captivitatem dedit dona hominibus1466. Hinc enim
oramus  ut  peccatorum  tentationem  superare
possimus,  ut  Spiritus  Dei,  unde  pignus
accepimus1467,  adiuvet  infirmitatem  nostram1468.
[401] Qui  autem orat  et  dicit :  Ne nos  inferas  in
tentationem1469, non utique id orat ut homo sit, quod
est  natura ;  neque  id  orat  ut  habeat  liberum
arbitrium,  quod iam accepit,  cum crearetur ipsa
natura ; neque orat remissionem peccatorum, quia
hoc superius dicitur :  Dimitte nobis debita nostra1470 ;
neque orat ut accipiat mandatum : sed plane orat
ut  faciat  mandatum.  Si  enim  in  tentationem
inductus  fuerit,  hoc  est,  in  tentatione  defecerit,

1465 Tit 3, 6.
1466 Eph 4, 8 ; Ps 68, 19.
1467 2 Cor 2, 22.
1468 Rom 8, 26.
1469 Mt 6, 13.
1470 Mt 6, 12.
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facit utique peccatum quod est contra mandatum.
Orat ergo ut non peccet,  hoc est ne quid faciat
mali, quod pro Corinthiis orat apostolus Paulus,
dicens :  Oramus autem ad Dominum ne quid faciatis
mali1471.  Unde  satis  apparet  quod  ad  non
peccandum,  id  est,  ad  non  male  faciendum,
quamvis esse non dubitetur arbitrium voluntatis,
tamen eius potestas non sufficiat,  nisi  adiuvetur
infirmitas. Ipsa igitur oratio, clarissima est gratiae
testificatio :  hanc  ille  confiteatur,  et  eum
gaudebimus sive rectum, sive correctum.

V. Distinguenda est lex, et gratia. Lex iubere
novit,  gratia  iuvare.  Nec  lex  iuberet,  nisi  esset
voluntas ; nec gratia iuvaret, si sat esset voluntas.
Iubetur  ut  habeamus  intellectum,  ubi  dicitur :
Nolite  esse  sicut  equus  et  mulus,  quibus  non  est
intellectus1472 ;  et  tamen  oramus  ut  habeamus
intellectum,  ubi  dicitur :  Da  mihi  intellectum  ut
discam  mandata  tua1473.  Iubetur  ut  habeamus
sapientiam, ubi dicitur : Stulti aliquando sapite1474 ; et
tamen  oratur  ut  habeamus  sapientiam,  ubi
dicitur : Si quis autem vestrum indiget sapientia, postulet
a Deo, qui dat omnibus affluenter, et non improperat ; et
dabitur  ei1475.  Iubetur  ut  habeamus  continentiam,

1471 2 Cor 13, 7.
1472 Ps 31, 9.
1473 Ps 118, 125.
1474 Ps 93, 8.
1475 Iac 1, 5.
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ubi dicitur :  Sint lumbi vestri  præcincti1476 ;  et tamen
[402] oramus  ut  habeamus  continentiam,  ubi
dicitur : Cum scirem quia nemo potest esse continens, nisi
Deus det, et hoc ipsum erat sapientiae, scire cuius esset hoc
donum ; adii Dominum, et deprecatus sum1477. Postremo
ne nimium longum sit cuncta percurrere, iubetur
ut  non  faciamus  malum,  ubi  dicitur :  Declina  a
malo1478 ; et tamen oratur ut non faciamus malum,
ubi  dicitur :  Oramus  autem  ad  Dominum  ne  quid
faciatis  mali1479. Iubetur  ut  faciamus  bonum,  ubi
dicitur :  Declina  a malo,  et  fac  bonum1480 ;  et tamen
oratur  ut  faciamus  bonum,  ubi  dicitur :  Non
cessamus pro vobis orantes et postulantes1481 : atque inter
caetera, quae pro illis orat, dicit : Ut ambuletis digne
Deo  in  omne  beneplacitum,  in  omni  opere  et  sermone
bono1482.  Sicut  ergo agnoscimus  voluntatem,  cum
haec praecipiuntur ; sic et ipse agnoscat gratiam,
cum petuntur.

VI. Misimus Reverentiae tuae librum, quem
dederunt quidam religiosi et honesti adolescentes
servi  Dei,  quorum etiam nomina non tacemus ;
nam  Timasius  et  Iacobus  vocantur :  qui,  sicut
audivimus, et etiam nosse dignaris, ipsius Pelagii
exhortatione  spem  quam  habebant  in  saeculo
1476 1 Tim 5, 22.
1477 Sap 8, 21.
1478 Ps 36, 27.
1479 2 Cor 13, 7.
1480 Ps 36, 27.
1481 Col 1, 9.
1482 Col 1, 10.
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reliquerunt,  et  nunc  continentes  Deo  serviunt.
Qui  cum  eodem  errore  tandem  aliquando  per
qualemcumque  operam  nostram  Domino
inspirante  caruissent,  protulerunt  eumdem
librum,  Pelagii  esse  dicentes,  et  ut  ei
responderetur impendio rogaverunt. Factum est ;
ad eosdem rescripta est ipsa responsio1483 : agentes
gratias  rescripserunt.  Utrumque  misimus,  et  cui
responsum  est,  et  quod  responsum  est :  et  ne
nimium essemus onerosi, signa fecimus his locis
ubi  petimus  inspicere  non  graveris,
quemadmodum  sibi  obiecta [403] quaestione
quod gratiam Dei negaret, ita respondit,  ut eam
esse non diceret nisi naturam in qua nos condidit
Deus.

VII. Si autem hunc esse suum librum negat,
aut  eadem  in  libro  loca,  non  contendimus ;
anathemet  ea,  et  illam  confiteatur  apertissime
gratiam quam doctrina  christiana  demonstrat  et
praedicat esse propriam Christianorum, quae non
est  natura,  sed  qua  salvatur  iuvaturque  natura :
quae naturam non auribus  sonante  doctrina  vel
aliquo  adiumento  visibili  fovet,  sicut  plantator
quodammodo  et  irrigator  extrinsecus ;  sed
subministratione spiritus, et occulta misericordia,
sicut facit ille qui dat incrementum Deus1484. Etsi
enim  quadam  non  improbanda  ratione  dicitur
gratia Dei qua creati sumus, ut nonnihil essemus,

1483 Liber de Natura et Gratia.
1484 1 Cor 3, 6-7.
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nec ita essemus aliquid ut cadaver quod non vivit,
aut  arbor  quae non sentit,  aut  pecus quod non
intellegit,  sed  homines,  qui  et  essemus,  et
viveremus, et sentiremus, et intellegeremus, et de
hoc tanto beneficio Creatori nostro gratias agere
valeamus ; unde merito et ista gratia dici potest,
quia  non  praecedentium  aliquorum  bonorum
operum meritis, sed gratuita Dei bonitate donata
est :  alia  est  tamen  qua  praedestinati  vocamur,
iustificamur, glorificamur1485,  ut dicere possimus :
Si  Deus  pro  nobis,  quis  contra  nos ?  Qui  Filio  suo
proprio  non  pepercit,  sed  pro  nobis  omnibus  tradidit
eum1486.

VIII. De  hac  gratia  quaestio  vertebatur,
quando ab iis  quos Pelagius graviter  offendebat
atque  turbabat,  dicebatur  ei  quod  eam  suis
disputationibus oppugnaret, quibus assereret non
solum ad  facienda,  verum etiam ad  perficienda
mandata divina, per liberum arbitrium humanam
sibi  sufficere naturam. Hanc apostolica  doctrina
gratiam non immerito isto nomine appellat,  qua
salvamur et iustificamur ex fide Christi.  De hac
scriptum est : Non irritam facio gratiam Dei. Nam si
per Legem iustitia ; ergo Christus gratis mortuus est1487 :
de hac scriptum est : [404] Evacuati estis a Christo,
qui in Lege iustificamini ; a gratia excidistis1488 : de hac

1485 Rom 8, 30.
1486 Rom 8, 31-32.
1487 Gal 2, 21.
1488 Gal 5, 4.
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scriptum est :  Si autem gratia, iam non ex operibus ;
alioquin gratia iam non est gratia1489 : de hac scriptum
est :  Ei  autem  qui  operatur  merces  non  imputatur
secundum gratiam, sed secundum debitum : ei autem qui
non  operatur,  credenti  autem  in  eum  qui  iustificat
impium, reputatur fides  eius ad iustitiam1490 ;  et multa
alia,  quae  melius  potes  ipse  meminisse,  et
intellegere  prudentius,  et  illustrius  praedicare.
Illam  vero  gratiam  qua  creati  sumus  homines,
etiamsi  ita  appellandam  non  immerito
intellegimus, mirum est tamen si ita appellatam in
ullis  legitimis  propheticis,  evangelicis,
apostolicisque Litteris legimus.

IX. Cum  itaque  de  hac  gratia  Christianis
fidelibus  catholicisque  notissima,  illi  obiceretur
quaestio,  ut  eam oppugnare  desineret ;  quid  est
quod cum haec sibi in libro suo velut adversante
persona idem ipse obiecisset, ut se respondendo
purgaret, nihil aliud respondit, nisi naturam creati
hominis  referre  gratiam  Creatoris ;  atque  ita  se
dicere,  sine  peccato  impleri  posse  iustitiam  per
liberum arbitrium cum adiutorio divinae  gratiae,
quod Deus hoc dederit homini ipsa possibilitate
naturae ? Cui merito respondetur :  Ergo evacuatum
est  scandalum  crucis1491.  Ergo  Christus  gratis  mortuus
est1492. Num enim si non moreretur propter delicta

1489 Rom 11, 6.
1490 Rom 4, 4-5.
1491 Gal 5, 11.
1492 Gal 2, 21.
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nostra,  et  resurgeret  propter  iustificationem
nostram,  nec  ascendisset  in  altum,  et  captivans
captivitatem daret dona hominibus1493, ista naturae
possibilitas  quam  defendit,  in  hominibus  non
esset ? [405]

X. An forte  Dei  mandatum deerat,  et  ideo
Christus  mortuus  est ?  Imo  iam  et  hoc  erat
sanctum,  et  iustum,  et  bonum1494 :  iam  dictum
fuerat :  Non  concupisces1495 :  iam  dictum  fuerat :
Diliges  proximum tuum  tamquam teipsum1496,  in  quo
sermone Apostolus omnem legem dicit impleri1497.
Et  quoniam  nisi  diligat  Deum,  nemo  diligit
seipsum, ideo Dominus in iis duobus praeceptis
totam  Legem  Prophetasque  dicit  pendere1498 :
quae duo praecepta iam erant hominibus divinitus
data. An aeternum praemium iustitiae promissum
nondum  erat ?  Hoc  ipse  non  dicit  qui  in  suis
Litteris  posuit  etiam  in  Vetere  Testamento
regnum  coelorum  esse  promissum.  Si  ergo  ad
faciendam  perficiendamque  iustitiam,  iam  erat
naturae  possibilitas  per  liberum  arbitrium,  iam
erat  Legis  Dei  sanctum  et  iustum  bonumque
mandatum,  iam  erat  promissum  praemium
sempiternum ; ergo Christus gratis mortuus est.

1493 Rom 4, 25 ; Eph 4, 8 ; Ps 67, 19.
1494 Cf. Rom 7, 12.
1495 Ex 20, 17.
1496 Lev 19, 18.
1497 Rom 13, 9.
1498 Mt 22, 40.
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XI. Ergo neque per Legem iustitia, neque per
naturae  possibilitatem,  sed ex fide  et  dono Dei
per  Iesum Christum Dominum nostrum, unum
mediatorem  Dei  et  hominum1499 :  qui  nisi  in
plenitudine  temporis  mortuus  esset  propter
delicta  nostra,  et  resurrexisset  propter
iustificationem  nostram1500,  profecto  et
antiquorum fides evacuaretur et nostra. Fide vero
evacuata,  quae  homini  iustitia  remaneat,  cum
iustus ex fide vivat1501 ?  Ex quo enim per unum
hominem peccatum intravit  in  mundum, et  per
peccatum  mors,  et  ita  in  omnes  homines
pertransiit, in quo omnes peccaverunt1502 : procul
dubio  a  corpore  mortis  huius,  ubi  alia  lex
repugnat  legi  mentis1503,  neminem  liberavit  aut
liberat sua possibilitas,  quae perdita Redemptore
indiget, saucia Salvatore ; sed gratia Dei per fidem
unius [406] mediatoris Dei et hominum, hominis
Christi Iesu1504 : qui et Deus cum esset, hominem
fecit ; et manens Deus, homo factus refecit ipse
quod fecit.

XII. Puto  autem  quod  eum  lateat,  fidem
Christi,  quae  postea  in  revelationem  venit,  in
occulto  fuisse  temporibus  patrum  nostrorum ;

1499 1 Tim 2, 5.
1500 Rom 4, 25.
1501 Hab 2, 4.
1502 Rom 5, 12.
1503 Rom 7, 24.21.
1504 1 Tim 2, 3.
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per quam tamen etiam ipsi Dei gratia liberati sunt,
quicumque omnibus humani generis temporibus
liberari potuerunt, occulto iudicio Dei, non tamen
vituperabili. Unde dicit Apostolus : Habentes autem
spiritum fidei, utique eumdem quem et illi, secundum
quod scriptum est, Credidi, propter quod et locutus sum ;
et nos credimus, propter quod et loquimur1505 ;  inde est
quod  ait  ipse  Mediator :  Abraham  pater  vester
concupivit videre diem meum ; et vidit, et gavisus est1506 :
inde  Melchisedech  prolato  sacramento  mensae
dominicae,  novit  aeternum  eius  sacerdotium
figurare1507.

XIII. Iam vero data  in  Litteris  Lege,  quam
dicit Apostolus subintrasse ut abundaret delictum,
et de qua dicit : Si ergo ex Lege haereditas, iam non ex
promissione. Abrahae autem per repromissionem donavit
Deus. Quid autem lex ? Transgressionis gratia proposita
est, donec veniret semen cui promissum est, dispositum per
Angelos in manu Mediatoris. Mediator autem unius non
est ;  Deus autem unus est. Lex ergo adversus promissa
Dei ? Absit. Si enim data esset lex quae posset vivificare,
omnino  ex  Lege  esset  iustitia.  Sed  conclusit  Scriptura
omnia  sub  peccato,  ut  promissio  ex  fide  Iesu  Christi
daretur  credentibus1508 ;  nonne  satis  ostenditur  hoc
actum esse per Legem, ut peccatum agnosceretur,
et praevaricatione augeretur (Ubi enim lex non est,

1505 2 Cor 4, 13 ; Ps 115, 1.
1506 Io 8, 56.
1507 Gen 14, 18.
1508 Gal 3, 19-22.
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[407] nec praevaricatio1509) ; et sic adversus victoriam
peccati  ad  divinam  gratiam,  quae  in
promissionibus  est,  confugeretur :  atque ita  Lex
non esset adversus promissa Dei ; quia ideo per
illam  fit  cognitio  peccati,  et  ex  praevaricatione
Legis  abundantia  peccati,  ut  ad  liberationem
quaerantur  promissiones  Dei,  quod  est  gratia
Dei ; et incipiat esse in homine iustitia, non sua,
sed Dei, hoc est data dono Dei ?

XIV. Quam etiam nunc quidam ignorantes Dei
iustitiam, sicut  et  tunc de  Iudaeis  dictum est,  et
suam  volentes  constituere,  iustitiae  Dei  non  sunt
subiecti1510.  Per  Legem quippe  et  illi  iustificari  se
arbitrantur, sufficiente sibi ad eam custodiendam
libero  arbitrio,  hoc  est,  iustitia  sua  prolata  ex
natura  humana ;  non  donata  ex  gratia  divina,
propter  quod  iustitia  Dei  dicitur.  Unde  item
scriptum est :  Per Legem enim cognitio peccati. Nunc
autem sine  Lege  iustitia  Dei  manifestata  est,  testificata
per Legem et Prophetas1511. Cum dicit,  manifestata est ;
ostendit quia et tunc erat, sed tamquam illa pluvia
quam  Gedeon  impetravit,  tunc  velut  in  vellere
occulta,  nunc  autem velut  in  area,  manifesta1512.
Cum  ergo  Lex  sine  gratia  non  mors  peccati
potuisset  esse, sed virtus ;  sic enim dictum est :

1509 Rom 4, 15.
1510 Rom 10, 3.
1511 Rom 3, 21.
1512 Iud 6, 37.
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Aculeus  mortis  peccatum,  virtus  autem peccati  Lex1513 :
sicut confugiunt multi a facie regnantis peccati ad
gratiam velut in area nunc patentem, ita pauci ad
eam confugiebant velut in vellere tunc latentem.
Haec  vero  temporum  distributio  refertur  ad
altitudinem divitiarum sapientiae et scientiae Dei,
de qua dictum est :  Quam inscrutabilia  sunt iudicia
eius, et investigabiles viae eius !1514

XV. Quapropter si et ante tempus Legis,  et
tempore [408] ipso  Legis  iustos  patres  ex  fide
viventes,  non  possibilitas  naturae  infirmae  et
indigae ac vitiatae et sub peccato venundatae1515,
sed  Dei  gratia  per  fidem  iustificabat ;  et  nunc
eadem in apertum iam veniens revelata iustificat :
anathemet  ergo Pelagius  scripta  sua,  ubi  contra
eam,  etsi  non  per  contumaciam,  tamen  per
ignorantiam  disputat,  possibilitatem  defendendo
naturae  ad  vincenda  peccata,  et  implenda
mandata ; aut si ea sua esse negat, aut scriptis suis
ab inimicis suis dicit immissa quae sua esse negat,
anathemet  ea  tamen  et  damnet  paterna
exhortatione et auctoritate Sanctimoniae tuae. Si
vult ergo, onerosum sibi et perniciosum Ecclesiae
discat  scandalum  auferre ;  quod  scandalum
auditores  et  in  perversum  dilectores  eius
usquequaque  spargere  non  quiescunt.  Si  enim
cognoverint  eumdem  librum,  quem  illius  vel

1513 1 Cor 15, 56.
1514 Rom 11, 33.
1515 Rom 7, 14.
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putant  esse  vel  norunt,  episcoporum
catholicorum  auctoritate,  et  maxime  Sanctitatis
tuae,  quam  apud  eum  esse  maioris  ponderis
minime dubitamus, ab eodem ipso anathematum
atque  damnatum,  non  eos  ulterius  existimamus
ausuros,  loquendo  contra  gratiam  Dei,  quae
revelata  est  per  passionem  et  resurrectionem
Christi,  pectora  fidelia  et  simpliciter  christiana
turbare ;  sed  potius  adiuvante  misericordia
Domini,  concertantibus  nobiscum  caritate  ac
pietate flagrantibus orationibus tuis, non solum ut
in aeternum beati, verum etiam iusti et sancti sint,
non in sua virtute, sed in eadem gratia confisuros.
Unde  et  ad  ipsum  scriptam  ab  uno  nostrum
epistolam,  ad  quem  per  quemdam  orientalem
diaconum, civem autem Hipponensem, tamquam
purgationis suae quaedam scripta transmisit, tuae
Beatitudini potius credidimus dirigendam, melius
iudicantes  et  petentes  ut  eam  ei  mittere  ipse
digneris :  sic  enim  eam  legere  potius  non
dedignabitur,  magis  in illa  eum qui misit,  quam
qui scripsit attendens. [409]

XVI. Illud vero quod dicunt posse hominem
esse sine peccato, et mandata Dei facile custodire
si velit, quamvis cum hoc per adiutorium gratiae,
quae  tamen  per  incarnationem  Unigeniti  eius
revelata atque donata est, dicitur, tolerabilius dici
videatur : tamen quoniam non immerito movere
potest,  ubi  et  quando  per  eamdem  gratiam  id
efficiatur  in  nobis,  ut  sine  ullo  prorsus  peccato
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simus ; utrum in hac vita quando caro concupiscit
adversus spiritum1516, an vero in illa cum fiet sermo
qui  scriptus  est,  Ubi  est,  mors,  victoria  tua ?  ubi  est,
mors, aculeus tuus ? Aculeus enim mortis est peccatum1517 ;
diligentius pertractandum propter alios quosdam
qui  senserunt,  atque  in  suis  litteris  memoriae
mandaverunt,  etiam  in  hac  vita  esse  posse
hominem sine  peccato,  non ab  initio  nativitatis
suae, sed conversione a peccatis ad iustitiam, et a
vita  reproba  ad  bonam  vitam.  Sic  enim
intellexerunt  quod  de  Zacaria  et  Elisabeth
scriptum  est,  ambulasse  eos  in  omnibus
iustificationibus  Domini  sine  querela1518. Hoc  quod
dictum  est,  sine  querela1519 ; sine  peccato  dictum
acceperunt,  non  quidem  negantes,  imo  etiam,
quod  aliis  locis  in  litteris  eorum  invenitur,  pie
confitentes adiutorium gratiae Domini nostri, non
per  naturalem  spiritum  hominis,  sed  per
principalem  Spiritum  Dei.  Qui  parum  videntur
considerasse  ipsum  Zacariam  fuisse  utique
sacerdotem ;  omnes  autem  tunc  sacerdotes
necesse  habebant  ex  lege  Dei  primitus  pro
peccatis  suis  offerre  sacrificium,  deinde  pro
populi1520.  Sicut  ergo  nunc  per  orationis
sacrificium  convincimur  non  esse  sine  peccato,

1516 Gal 5, 17.
1517 1 Cor 15, 55.
1518 Lc 1, 6.
1519 Ambros. in Luc. I, 6.
1520 Lev 9, 7 ; Hebr 7, 27.
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quoniam iussi  sumus dicere :  Dimitte  nobis  debita
nostra1521 ; ita  et  tunc  per  sacrificia  victimarum
animalium convincebantur  sacerdotes  sine [410]
peccato non esse, qui pro suis peccatis iubebantur
offerre.

XVII. Quod si res ita se habet, ut per gratiam
Salvatoris  proficiamus  quidem  in  hac  vita,
deficiente  cupiditate,  crescente  caritate ;
perficiamur autem in illa vita, cupiditate exstincta,
caritate completa :  profecto illud quod scriptum
est :  Qui natus est  ex Deo,  non peccat1522,  secundum
ipsam caritatem dictum est, quae sola non peccat.
Ad nativitatem quippe quae ex Deo est, augenda
et  perficienda  pertinet  caritas ;  non  ea  quae
minuenda  est  et  consumenda  cupiditas :  quae
tamen  quamdiu  est  in  membris  nostris,  lege
quadam sua repugnat legi  mentis ;  sed natus ex
Deo, nec obediens desideriis  eius, nec exhibens
membra  sua  arma  iniquitatis  peccato,  potest
dicere : Iam non ego operor illud, sed illud quod habitat
in me peccatum1523.

XVIII. Sed  quoquo  modo  se  habeat  ista
quaestio, quia etsi non invenitur homo in hac vita
sine  peccato,  id  tamen  dicitur  posse  fieri  per
adiutorium gratiae  et  Spiritus  Dei,  quod ut  fiat
conandum atque poscendum est,  tolerabiliter  in
eo  quisque  fallitur ;  nec  diabolica  impietas,  sed

1521 Mt 6, 12.
1522 1 Io 3, 9.
1523 Rom 7, 20.
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error  humanus  est  elaboranda  et  optanda
affirmare,  etiamsi  quod  affirmat  non  possit
ostendere : id enim credit fieri posse, quod certe
laudabile  est  velle.  Nobis  autem  sufficit  quod
nullus  in  Ecclesia  Dei  fidelium  reperitur  in
quolibet provectu excellentiaque iustitiae, qui sibi
audeat  dicere  non  necessariam  precationem
orationis dominicae :  Dimitte nobis debita nostra ; et
dicat  se  non  habere  peccatum,  ne  seipsum
decipiat,  et veritas in eo non sit1524 quamvis iam
sine querela vivat. Non enim qualecumque etiam
tentationis  humanae,  sed  grave  peccatum  est
quod in querelam venit. [411]

XIX. Caetera  quae  illi  obiecta  sunt,  sicut
Gestis defensa perviderit, ita de his procul dubio
tua Beatitudo iudicabit. Dabit sane nobis veniam
suavitas  mitissima  cordis  tui,  quod  prolixiorem
epistolam  fortassis  quam  velles  tuae  misimus
Sanctitati.  Non enim rivulum nostrum tuo largo
fonti augendo refundimus ; sed in hac non tamen
parva  tentatione  temporis,  unde  nos  liberet  cui
dicimus :  Ne  nos  inferas  in  tentationem1525, utrum
etiam noster,  licet exiguus, ex eodem quo etiam
tuus abundans, emanet capite fluentorum, hoc a
te probari volumus tuisque rescriptis de communi
participatione unius gratiae consolari.

1524 Cf. 1 Io 1, 8.
1525 Mt 6, 14.
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EPISTOLA CLXXVIII.1526

DOMINO  BEATISSIMO,  ET  IN  CHRISTI
VERITATE  VENERANDO  FRATRI  ET
CONSACERDOTI  HILARIO,xxx AUGUSTINUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Augustinus Hilario, de Pelagiana hæresi duobus in
Africa conciliis damnata.

I. Honorabilis filius noster Palladius cum de
nostro  littore  navigaret,  beneficium  poscendo
magis dedit, ut non solum eum Benignitati tuae,
verum  etiam  meipsum  tuis  orationibus
commendarem, domine beatissime, et  in Christi
caritate  venerande  frater.  Quod  cum  facio,
profecto et Sanctitas tua faciet quod de re ambo
praesumimus.  Quae  autem  circa  nos  sint,
quoniam  scio  dilectionem  vestram  pro  nobis,
sicut et nostram pro vobis esse sollicitam, [412] a
memorato  perlatore  audiet  Sanctitas  tua.
Verumtamen  quod  maxime  necessarium  est
breviter  dicam.  Nova  quaedam haeresis  inimica
gratiae  Christi  contra  Ecclesiam Christi  conatur
exsurgere ;  sed  nondum  evidenter  ab  Ecclesia
separata est : hominum scilicet qui tantum audent
infirmitati  humanae  tribuere  potestatis,  ut  hoc
solum ad Dei gratiam pertinere contendant, quod
cum libero arbitrio et non peccandi possibilitate
creati  sumus,  et  Dei  mandata  quae  a  nobis
implerentur  accepimus ;  caeterum  ad  eadem

1526 Alias XCIV, quæ autem 178 erat, nunc in Appendice est Edit. Bened.
19. – Scripta eodem tempore.
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mandata  servanda  et  implenda  nullo  divino
adiutorio nos egere. Necessariam vero nobis esse
remissionem peccatorum, quia ea quae a nobis in
praeteritum  malefacta  sunt,  infecta  facere  non
valemus.  Cavendis  autem  futuris  vincendisque
peccatis,  omnibusque  tentationibus  virtute
superandis,  sine  ullo  deinceps  adiutorio  gratiae
Dei  naturali  possibilitate  humanam  sufficere
voluntatem.  Nec  parvulos  indigere  gratia
Salvatoris,  qua per eius baptismum a perditione
liberentur,  eo quod nullum ex Adam contagium
damnationis attraxerint.

II. Quam sint haec inimica gratiae Dei, quae
per Iesum Christum Dominum nostrum humano
generi indulta est, et quemadmodum totius fidei
christianae  fundamenta  evertere  moliantur,
pervidet  nobiscum  Venerabilitas  vestra.  Neque
apud vos tacere debuimus, ut eiusmodi homines,
quos  quidem  sanari  in  Ecclesia,  quam  ex  illa
resecari magis volumus et optamus, cura pastorali
caveatis.  Iam  enim  cum  ista  scriberem,
cognoveramus in ecclesia Carthaginensi adversus
eos episcopalis concilii conditum fuisse decretum,
per  epistolam  sancto  et  venerabili  Papae
Innocentio  dirigendum ;  et  nos  de  concilio
Numidiae  ad  eamdem  apostolicam  Sedem  iam
similiter scripseramus.

III. Omnes  enim  qui  spem  habemus  in
Christo,  huic [413] pestiferae  impietati  resistere,
eamque  concorditer  damnare  et  anathemare
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debemus :  quae  contradicit  etiam  orationibus
nostris,  concedens  quidem  ut  dicamus :  Dimitte
nobis  debita  nostra,  sicut  et  nos  dimittimus  debitoribus
nostris1527 ;  et  hoc  ita  concedens,  ut  asserat
hominem  in  hoc  corruptibili  corpore  quod
aggravat animam1528, posse suis viribus ad tantam
iustitiam  pervenire,  ut  neque  hoc  illi  sit  dicere
necessarium :  Dimitte nobis debita nostra. Illud vero
quod sequitur :  Ne nos inferas in tentationem1529, non
sic accipiunt tamquam Deus orandus sit quo nos
ad  superandas  tentationes  adiuvet  peccatorum,
sed  ne  quisquam  irruens  corporaliter  nos
humanus  casus  affligat ;  quoniam  peccatorum
tentationes vincere ita sit iam in nostra positum
potestate,  possibilitate  naturae,  ut  hoc  inaniter
impetrandum  orationibus  arbitremur.  Non
possumus una epistola  brevi  omnia  vel  plurima
tantae impietatis  argumenta colligere,  praesertim
quia cum ista conscriberem, perlatores navigaturi
me immorari  diutius  non sinebant.  Puto autem
onerosum  me  non  fuisse  sanctis  sensibus  tuis,
quod  de  tanto  malo,  omni  vigilantia,  Domino
adiuvante, vitando, tacere non potui. [414]

EPISTOLA CLXXIX.1530

1527 Mt 6, 12.
1528 Sap 9, 15.
1529 Mt 6, 13.
1530 Alias  CCLII,  quæ autem 179 erat,  nunc 150.  –  Scripta  circa  idem
tempus.
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DOMINO  BEATISSIMO,  AC  MERITO
VENERABILI  FRATRI  ET  COEPISCOPO  IOANNI,
AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus Joanni episcopo Jerosolymitano,  retegens
Pelagii  hæresim  contentam  in  ejus  libro,  quem  ipsi
transmittit  una cum libro de Natura et  Gratia  a se
contra istum elaborato ;  petens vicissim ut mittat Gesta
ecclesiastica (Diospolitanæ  synodi)  quibus  Pelagius
purgatus esse perhibetur.

I. Quod tuae  Sanctitatis  scripta  non  merui,
nihil  audeo succensere :  melius enim perlatorem
credo  defuisse,  quam  me  suspicor  a  tua
Veneratione contemptum, domine beatissime, et
merito  venerabilis  frater.  Nunc  vero  quoniam
servum  Dei  Lucam,  per  quem  ista  direxi,  cito
comperi  esse rediturum, agam Domino,  et  tuae
benignitati  uberes  gratias,  si  me  litteris  fueris
visitare dignatus. Pelagium vero fratrem nostrum,
filium  tuum,  quem  audio  quod  multum  diligis,
hanc  illi  suggero  exhibeas  dilectionem,  ut
homines  qui  eum  noverunt  et  diligenter
audierunt, non ab eo tuam Sanctitatem existiment
falli.

II. Nam  quidam  ex  discipulis  eius
adolescentes  honestissime  nati,  et  institutis
liberalibus  eruditi,  spem  quam  habebant  in
saeculo, eius exhortatione dimiserunt, et se ad Dei
servitium  contulerunt.  In  quibus  tamen  cum
apparuissent  quaedam  sanae  doctrinae
adversantia,  quae   [415]Salvatoris  Evangelio
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continetur,  et  apostolicis  sermonibus  declaratur,
id  est  cum  invenirentur  contra  Dei  gratiam
disputare, propter quam christiani sumus, et in qua
spiritu  ex  fide  spem  iustitiae  exspectamus1531,  et
admonitionibus  nostris  inciperent  emendari ;
dederunt mihi librum, quem eiusdem Pelagii esse
dixerunt,  rogantes  ut  ei  potius  responderem :
quod posteaquam vidi  me facere  debere,  ut  eo
modo  error  ipse  nefarius  de  cordibus  eorum
perfectius auferretur, legi atque respondi.

III. In hoc libro ille Dei gratiam non appellat
nisi  naturam,  qua libero  arbitrio  conditi  sumus.
Illam  vero,  quam  innumerabilibus  testimoniis
sancta  Scriptura  commendat,  ea  nos  iustificari,
hoc  est,  iustos  fieri  docens,  et  in  omni  opere
bono,  sive  agendo,  sive  perficiendo,  Dei
misericordia  iuvari ;  quod  etiam  orationes
sanctorum  apertissime  ostendunt,  quibus  ea
petuntur  a  Domino,  quae  praecipiuntur  a
Domino : hanc ergo gratiam non solum tacet, sed
ei  contraria  multa  loquitur.  Affirmat  enim,
vehementerque  contendit,  per  solum  liberum
arbitrium sibi humanam sufficere posse naturam
ad  operandam iustitiam  et  omnia  Dei  mandata
servanda.  Unde  quis  non  videat,  cum eumdem
librum legerit, quemadmodum oppugnetur gratia
Dei, de qua dicit Apostolus :  Miser ego homo ! quis
me  liberabit  de  corpore  mortis  huius ?  Gratia  Dei  per

1531 Gal 5, 5.
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Dominum nostrum Iesum Christum1532 ; et nullus locus
divino adiutorio relinquatur, propter quod orantes
dicere debeamus :  Ne nos  inferas  in  tentationem1533 ;
sine causa etiam Dominus apostolo Petro dixisse
videatur :  Rogavi pro te, ne deficiat fides tua1534, si hoc
totum in  nobis  nullo  auxilio  Dei,  sed  potestate
voluntatis impletur ?

IV. His  itaque  disputationibus  perversis  et
impiis, [416] non solum contradicitur orationibus
nostris,  quibus  a  Domino  petimus  quidquid
sanctos petiisse legimus et tenemus ; verum etiam
benedictionibus  nostris  resistitur,  quando  super
populum  dicimus,  optantes  eis  et  poscentes  a
Domino,  ut  eos  abundare  faciat  in  caritate
invicem,  et  in  omnes1535,  et  det  eis  secundum
divitias  gloriae  suae  virtute  corroborari  per
Spiritum eius1536 ;  et impleat eos omni gaudio, et
pace in credendo, et abundent in spe, et potentia
Spiritus  Sancti1537.  Utquid  eis  ista  petimus,  quae
populis  a Domino petiisse Apostolum novimus,
si  iam natura nostra,  creata cum libero arbitrio,
omnia haec sibi  potest sua voluntate praestare ?
utquid etiam dicit idem ipse Apostolus :  Quotquot
enim Spiritu Dei aguntur, hi filii sunt Dei1538 ; si spiritu
1532 Rom 7, 24.
1533 Mt 6, 13.
1534 Lc 22, 32.
1535 1 Thess 3, 12.
1536 Eph 3, 16.
1537 Rom 15, 13.
1538 Rom 8, 14.
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naturae  nostrae  agimur,  ut  efficiamur filii  Dei ?
utquid  dicit  similiter :  Spiritus  adiuvat  infirmitatem
nostram1539 ;  si  natura  nostra  sic  creata  est,  ut
Spiritu ad opera iustitiae non indigeat  adiuvari ?
utquid  scriptum est :  Fidelis  autem Deus,  qui  non
permittet vos tentari super id quod potestis, sed faciet cum
tentatione etiam exitum, ut possitis sustinere1540 ; si iam
ita  conditi  sumus,  ut  viribus  liberi  arbitrii
universas  tentationes  sustinendo  superare
possimus ?

V. Quid  pluribus  agam  apud  Sanctitatem
vestram ?  quandoquidem  me  onerosum  sentio ;
maxime quia per interpretem audis litteras meas.
Si  diligitis  Pelagium, diligat  vos  etiam ipse,  imo
magis  seipsum ;  et  non  vos  fallat.  Cum  enim
auditis  eum confiteri  gratiam Dei  et  adiutorium
Dei,  putatis  hoc  eum  dicere  quod  et  vos  qui
catholica regula sapitis, quoniam quid in libro suo
scripserit  ignoratis.  Propter  hoc,  ipsum  librum
misi,  et  meum [417] quo  ei  respondi ;  unde
perspiciat Venerabilitas vestra, quam gratiam vel
adiutorium Dei  dicat,  quando  illi  obicitur  quod
gratiae  Dei  et  adiutorio  contradicat.  Proinde
ostende  illi  docendo,  et  hortando,  et  pro  eius
salute, quae in Christo esse debet, orando, ut eam
Dei  gratiam confiteatur,  quam probantur  sancti
Dei  fuisse  confessi,  cum  a  Domino  ea  ipsi
peterent quae illis  iubebat ut facerent :  quoniam

1539 Rom 8, 26.
1540 1 Cor 10, 13.
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neque  iuberentur,  nisi  ut  nostra  voluntas
ostenderetur ; neque peterentur, nisi ut voluntatis
infirmitas ab illo qui iusserat, iuvaretur.

VI. Aperte  interrogetur  utrum  ei  placeat
orandum esse a Domino ne peccemus. Quod si ei
displicet,  legatur  in  auribus  eius  Apostolus
dicens :  Oramus  autem  ad  Deum,  ne  quid  faciatis
mali1541 : si autem placet, aperte praedicet gratiam
qua  iuvamur,  ne  ipse  faciat  multum  mali.  Hac
enim gratia Dei per Iesum Christum Dominum
nostrum omnes liberantur, quicumque liberantur :
quoniam  nemo,  praeter  ipsam,  quolibet  alio
modo liberari potest. Propter hoc scriptum est :
Sicut in Adam omnes moriuntur, sic et in Christo omnes
vivificabuntur1542 :  non quia nemo damnabitur ; sed
quia nemo aliter liberabitur. Quia sicut nulli  nisi
per Adam filii hominis, ita nulli nisi per Christum
filii  Dei.  Omnes itaque filii  hominis nonnisi  per
Adam,  et  omnes  ex  eis  filii  Dei  nonnisi  per
Christum fieri possunt. Aperte itaque etiam hinc
exprimat  quid  sentiat ;  utrum  placeat  ei  etiam
parvulos qui nondum iustitiam possunt velle vel
nolle,  tamen  propter  unum  hominem,  per  quem
peccatum intravit in mundum, et per peccatum mors, et ita
in omnes homines pertransiit, in quo omnes peccaverunt1543,
per Christi gratiam liberari : utrum etiam pro ipsis
fusum credat sanguinem Christi propter originale

1541 2 Cor 13, 7.
1542 1 Cor 15, 22.
1543 Rom 5, 12.
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[418] peccatum, qui utique in remissionem fusus
est peccatorum1544. De his maxime ab illo volumus
nosse  quid  credat,  quid  teneat,  quid  certe
confiteatur  et  praedicet.  In  aliis  autem quae  illi
obiciuntur,  etiamsi  errare  convincitur,  tamen
donec corrigatur, tolerabilius sustinetur.

VII. Peto  etiam  nobis  transmittere,  quibus
perhibetur  esse  purgatus,  ecclesiastica  Gesta1545

digneris.  Quod  ex  multorum  episcoporum
desiderio  peto,  quos  mecum  de  hac  re  fama
incerta perturbat : sed ideo solus hoc scripsi, quia
occasionem perlatoris  festinantis  a  nobis,  quem
cito ad nos audivi posse remeare, praetermittere
nolui.  Pro  quibus  Gestis  iam  nobis  misit  non
quidem ullam partem Gestorum, sed quamdam a
se conscriptam velut  defensionem suam, qua se
dixit obiectis respondisse Gallorum.1546 In qua, ut
alia omittam, cum ad illud responderet,  quod ei
obiectum est,  eum dixisse  posse  hominem esse
sine peccato,  et  mandata Dei custodire si velit :
Diximus, inquit ;  hanc  enim  illi  Deus  possibilitatem
dedit. Non diximus, quoniam inveniatur quis ab infantia
usque  ad  senectam,  qui  numquam  peccaverit ;  sed
quoniam a peccatis conversus labore proprio, et gratia Dei
adiutus  potest  absque  peccato  esse,  nec  propter  hoc  in
posterum erit inconvertibilis.

1544 Mt 16, 28.
1545 Diospolitanæ synodi.
1546 Herotis et Lazari.
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VIII. In  hac  Pelagii  responsione  cernit
Reverentia  tua  hoc  eum  fuisse  confessum,
priorem hominis vitam, quae est ab infantia, sine
peccato  non esse,  sed  eum ad  vitam quae  sine
peccato sit, labore proprio et adiuto per gratiam
Dei  posse  converti.  Cur  ergo  in  hoc  libro,  cui
respondi, vel ita hic vixisse dicit, ut nihil omnino
peccaverit ? Nam eius de hac re ista sunt verba :
"Hoc,  inquit,  recte  dici  potest  de  his  quorum
neque  bonorum,  neque  malorum  Scriptura  sit
memor :  de  illis  vero  quorum [419] iustitiae
meminit, et peccatorum sine dubio meminisset, si
qua eos peccasse sensisset. Sed esto, inquit, aliis
temporibus  turbae  numerositate  omnium
dissimulaverit  peccata  contexere ;  in  ipso  statim
mundi  primordio,  ubi  nonnisi  quatuor  homines
erant,  quid,  inquit,  dicimus,  cur  non  omnium
voluerit  dicta  memorare ?  Utrumne  ingentis
multitudinis  causa,  quae nondum erat ?  an quia
illorum tantum, qui commiserant, meminit, illius
vero  qui  nulla  commiserat,  meminisse  non
potuit ? Certe, inquit, primo in tempore Adam et
Eva,  ex quibus Cain et  Abel  nati  sunt,  quatuor
homines  tantum  fuisse  referuntur1547.  Peccavit
Eva ;  Scriptura  hoc  prodidit1548 :  Adam  quoque
deliquit ;  eadem  Scriptura  non  tacuit1549 :  sed  et

1547 Gen 3, 6.
1548 Cf. Gen 3, 6.
1549 Cf. Gen 3, 6.
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Cain peccasse ipsa quoque Scriptura testata est1550.
Quorum  non  modo  peccata,  verum  etiam
peccatorum indicat  qualitatem. Quod si  et Abel
peccasset,  inquit,  et  hoc  sine  dubio  Scriptura
dixisset : si non dixit, ergo nec ille peccavit".

IX. Haec verba de libro eius decerpsi, quae in
ipso  quoque  volumine  tua  Sanctitas  poterit
invenire ; ut intellegatis quemadmodum et caetera
neganti  credere  debeatis.  Nisi  forte dicat  ipsum
Abel  nihil  peccasse ;  sed  ideo  non  fuisse  sine
peccato,  et  ideo non posse  Domino comparari,
qui in carne mortali solus sine peccato fuit, quia
erat in Abel originale peccatum, quod de Adam
traxerat, non in seipso ipse commiserat : utinam
saltem  hoc  dicat,  ut  interim  eius  de  baptismo
parvulorum certam sententiam tenere possimus !
Aut si forte, quoniam dixit ab infantia usque ad
senectutem,  ideo  dicat  Abel  non peccasse,  quia
nec senuisse monstratur. Non hoc indicant verba
eius :  ab initio priorem vitam dixit  peccatricem ;
posteriorem  vero  posse  esse  sine  peccato.  Ait
enim [420] non se dixisse :  "quoniam inveniatur
quis  ab  infantia  usque  ad  senectutem,  qui  non
peccaverit ;  sed  quoniam  a  peccatis  conversus
labore  proprio,  et  gratia  Dei  adiutus  potest
absque  peccato  esse".  Cum  enim  dicit :  "a
peccatis  conversus",  ostendit  priorem  vitam  in
peccatis agi. Fateatur ergo quod peccaverit Abel,
cuius prima vita fuit in saeculo, quam fatetur non
1550 Cf. Gen 4, 8.
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carere peccatis, et respiciat librum suum, ubi eum
dixisse constat, quod ait in hac defensione : "Non
diximus".

X. Si autem et hunc librum, vel hunc in eo
libro  locum  esse  negaverit  suum ;  ego  quidem
idoneos testes habeo honestos et fideles viros, et
eius  sine  dubio  dilectores,  quibus  attestantibus
purgare  me possum, quod eumdem librum ipsi
mihi dederint, et ibi hoc legatur, eumque Pelagii
esse dixerint, ut saltem hoc mihi sufficiat, ne dicat
a me fuisse sive conscriptum, sive falsatum. Iam
inter illos eligat quisque cui credat ; meum non est
de  hac  re  diutius  disputare.  Rogamus  ut  certe
transmittas ipsi,  si negaverit  se ista sentire, quae
illi obiciuntur inimica gratiae Christi. Tam quippe
operta  est  eius  defensio,  ut  si  vestram sanctam
prudentiam, qui eius alia scripta non nostis, nulla
verborum  ambiguitate  fefellerit,  magno  gaudio
gratulabimur ;  non  multum  curantes  utrum  illa
perversa et impia numquam senserit, an se ab eis
aliquando correxerit. [421]

EPISTOLA CLXXX.1551

DOMINO MERITO CARISSIMO, ET IN CHRISTI
MEMBRIS  HONORANDO  FRATRI  OCEANO,
AUGUSTINUS, SALUTEM.

1551 Alias CCLX, quæ autem 180 erat, nunc 228. – Scripta circa finem an.
416.
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Augustinus  Oceano  rescribens  paucis  de  animæ
origine  et  de  officioso  mendacio,  petensque  ut  mittat
Hieronymi librum de Resurrectione carnis.

I. Duas  accepi  simul  epistolas  Dilectionis
tuae, quarum in una facis tertiae mentionem, et
eam  te  prius  misisse  commemoras ;  quam
accepisse  non  recolo,  imo  bene  mihi  recolere
videor  quod non acceperim.  De iis  tamen quas
accepi,  ago  uberes  gratias  benignitati  erga  nos
tuae.  Quibus  ut  non  continuo  responderem,  in
alia  atque  alia  diversarum  occupationum
tempestate  direptus  sum  Unde  nunc  stillam
vacantis  temporis  nactus,  respondere  aliquid
malui,  quam  ad  tuam  sincerissimam  caritatem
diuturnum habere silentium, et fieri taciturnitate,
quam loquacitate importunior.

II. De  origine  animarum  quid  sanctus
Hieronymus  sentiat,  iam  sciebam,  et  haec  ipsa
quae ex libro eius in epistola  tua posuisti  verba
iam  legeram.  Verum  non  hoc  quaestionem
molestam facit, quod movet quosdam, quomodo
Deus adulterinis etiam conceptibus iuste animas
largiatur ; cum bene viventibus, et ad Deum fide
ac pietate conversis,  ne propria  quidem, quanto
minus  parentum,  possint  obesse  peccata.  Sed
merito  quaeritur, [422] si  verum  est  novas  ex
nihilo  animas  singulas  singulis  nascentibus  fieri,
quomodo tam innumerabiles animae parvulorum,
quas  Deo  certum  est,  ante  rationales  annos,
antequam quidquam iustum iniustumve sapere vel
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capere  possint,  sine  Baptismo  de  corporibus
exituras,  iuste  in  damnationem  dentur,  ab  illo
utique apud quem non est iniquitas1552. Non opus
est de hac re plura dicere, cum scias quid velim,
vel  potius  quid  nolim  dicere ;  satis  existimo
sapienti  esse  quod  dixi.  Verumtamen  si  aliquid
hinc, quo ista quaestio solvi queat, vel legisti, vel
ex ore eius audisti, vel tibi ipsi Dominus cogitanti
donavit  ut  noveris ;  impartire,  obsecro,  mihi,  ut
gratias uberiores agam.

III. Illud vero de officioso utilique mendacio,
quod  exemplo  Domini  de  die  et  hora  huius
saeculi finiendi nec Filium scire dicentis1553, putasti
esse solvendum ; conatu quidem ingenii tui, cum
legerem, delectabar, sed nullo modo mihi videtur
tropicam locutionem recte dici posse mendacium.
Non  enim  mendacium  est,  cum  diem  laetum
dicimus, quod laetos faciat ; aut tristem lupinum,
quod gustantis  vultum amaro sapore contristet ;
sicut  Deum scire,  cum cognoscentem hominem
facit1554 ;  hoc  enim  dictum  ad  Abraham1555 ipse
commemorasti. Nequaquam sunt ista mendacia ;
quod  ipse  facillime  advertis.  Proinde  beatus
Hilarius,1556 cum obscuram quaestionem obscuro
hoc  genere  tropicae  locutionis  aperuit,  ut

1552 Rom 9, 14.
1553 Mc 13, 32.
1554 Gen 18, 1-15.
1555 Gen 22, 12.
1556 In lib. 9. de Trinitate.
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intellegeremus  in  eo  se  nimirum  dixisse
nescientem,  in  quo  alios  facit  occultando
nescientes,  non  excusavit  mendacium,  sed
mendacium non esse monstravit ;  non solum in
his  usitatioribus1557 tropis,  verum  in  illa  etiam,
quae  appellatur  metaphora,  quae  loquendi
consuetudine omnibus nota est1558. Nam gemmare
vites, fluctuare segetes, florere iuvenes, contendet
quispiam  esse  mendacium, [423] quod  in  his
rebus  nec  undas,  nec  lapides,  nec  herbas,  nec
arbores videt, ubi proprie ista verba dicuntur ?

IV. Porro  autem  pro  tuo  ingenio  atque
eruditione  facillime  perspicis  quantum  ab  his
differat quod ait Apostolus : Cum viderem quia non
recte  ingrediuntur  ad  veritatem  Evangelii,  dixi  Petro
coram omnibus, Si tu, cum sis Iudaeus, gentiliter et non
iudaice  vivis,  quemadmodum Gentes  cogis  iudaizare ?1559

Nulla  est  hic  tropica  obscuritas,  verba  sunt
propria apertae locutionis. Hoc profecto Doctor
Gentium,  his  quos  parturiebat  donec  Christus
formaretur  in  eis1560,  et  quibus  sub  divina
attestatione  praedixerat :  Quae  autem  scribo  vobis,
ecce coram Deo, quia non mentior1561, aut verum dixit,
aut falsum : si falsum, quod absit, quae sequantur
advertis...  et  ambo  ista  exhorrescens  admonet

1557 Forte inusitatioribus.
1558 HILAR., De Trinit. 9, 62 ss.
1559 Gal 2, 14.
1560 Gal 4, 19.
1561 Gal 1, 20.
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veritatis  indicium, et in apostolo Petro mirabilis
humilitatis exemplum.

V. Sed  quid  hinc  diutius ?  cum  de  hac
quaestione inter nos, ego et praedictus venerabilis
frater  Hieronymus  satis  litteris  egerimus ;  et  in
hoc  opere  recentissimo,  quod  sub  nomine
Critobuli  adversus  Pelagium  modo  edidit1562,
eamdem  de  ista  re  gesta  dictisque  apostolicis
sententiam  tenuit,  quam  beatissimi  Cypriani1563

etiam nos  secuti  sumus.  Illud  potius  de  origine
animarum,  non  propter  partus  adulterinos,  sed
propter  innocentium,  quod absit,  damnationem,
quod, opinor, non stulte quaeritur ; si quid a tali
ac  tanto  didicisti  viro,  quod  recte  responderi
ambigentibus  possit,  quaeso  nobiscum
communicare  non  abnuas.  Ita  quippe  mihi  in
epistolis  tuis  eruditus  et  suavis  apparuisti,  ut
operae pretium sit tecum litteris colloqui. Nescio
sane  quem librum eiusdem hominis  Dei,  quem
presbyter Orosius attulit, tuaeque Dilectioni [424]
describendum dedit,  ubi  de  resurrectione  carnis
praeclare disputasse laudatur, iam nobis peto non
differas  mittere.  Ideo  quippe  non  eum  cito
poposcimus,  quia  et  describendum  et
emendandum  utique  cogitavimus ;  cui  utrique
operi largissimum iam putamus tempus indultum.
Memor nostri Deo vivas.

1562 HIERON., Dial. adv. Pelag. 1, 8.
1563 CYPRIAN., Ep. 71, 3 (ad Quintum).

686



EPISTOLA CLXXXI.1564

INNOCENTIUS,  AURELIO,  NUMIDIO,  RUSTICIANO,
FIDENTIANO,  EVAGRIO,  ANTONIO,  PALATINO,
ADEODATO,  VINCENTIO,  PUBLIANO,  THEASIO,  TUTO,
PANNONIO,  VICTORI,  RESTITUTO,  ALTERI RESTITUTO,
RUSTICO,  FORTUNATIANO,  AMPELIO,  AMBIVIO,  FELICI,
DONATIANO,  ADEODATO,  OCTAVIO,  SEROTINO,
MAJORINO,  POSTHUMIANO,  CRISPULO , VICTORI, ALTERI
VLCTORI, LEUCIO, MARIANO, FRUCTUOSO, FAUSTINIANO;
QUODVULTDEO,  CANDORIO,  MAXIMO,  MEGASIO,
RUSTICO,  RUFINIANO,  PROCULO,  SEVERO,  THOMÆ,
JANUARIO,  OCTAVIANO,  PRÆTEXTATO,  SIXTO,
QUODVULTDEO, PENTADIO, QUODVULTDEO, CYPRIANO,
SERVILIO, PELAGIANO, MARCELLO, VENANTIO, DIDYMO,
SATURNINO,  BIZACENO,  GERMANO,  GERMANIANO,
INVENTIO,  MAJORINO,  INVENTIO,  CANDIDO,  CYPRIANO,
ROMANIANO,  EMILIANO,  AFRICANO,  MARCELLINO,  ET

CÆTERIS, QUI IN CONCILIO CARTHAGINENSIS ECCLESIAE
ADFUERUNT DILECTISSIMIS FRATRIBUS,  IN DOMINO

SALUTEM.

Innocentius  Carthaginensis  concilii  Patribus,
confirmans  ipsorum  doctrinam  ac  sententiam  adversus
Pelagianos.

I. In  requirendis  divinis  rebus,  quas  omni  cum
sollicitudine decet a sacerdotibus, maximeque a vero [425]
iustoque et catholico tractari concilio, antiquae traditionis
exempla  servantes,  et  ecclesiasticae  memores  disciplinae,
nostrae religionis vigorem non minus nunc in consulendo,
quam  antea  cum pronuntiaretis,  vera  ratione  firmastis,
qui  ad  nostrum  referendum  approbastis  esse  iudicium,

1564 Alias XCI, quæ autem 181 erat, Italicæ inscripta, continetur in epistola
147. ad Paulinam. – Scripta ineunte an. 417.
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scientes quid apostolicae Sedi, cum omnes hoc loco positi
ipsum sequi desideremus apostolum, debeatur, a quo ipse
episcopatus et tota auctoritas nominis huius emersit. Quem
sequentes,  tam  mala  damnare  novimus  quam  probare
laudanda velut id vero quod patrum instituta sacerdotali
custodientes officio non censetis esse calcanda, quod illi non
humana,  sed  divina  decrevere  sententia,  ut  quidquid
quamvis in disiunctis remotisque provinciis ageretur, non
prius  ducerent  finiendum,  nisi  ad  huius  Sedis  notitiam
perveniret :  ut  tota  huius  auctoritate  iusta  quae  fuerit
pronuntiatio  firmaretur,  indeque  sumerent  caeterae
Ecclesiae  (velut  de  natali  suo  fonte  aquae  cunctae
procederent,  et  per  diversas  totius  mundi  regiones  puri
latices capitis incorrupti manarent) quid praeciperent, quos
abluerent,  quos  velut  coeno  inemundabili  sordidatos
mundis digna corporibus unda vitaret.

II. Gratulor  igitur,  fratres  carissimi,  quod  per
fratrem  et  coepiscopum  nostrum  Iulium  litteras  ad  nos
destinastis,  et  cum illis  curam geritis  quibus  praesidetis
Ecclesiis,  sollicitudinem  vestram  pro  omnium  utilitate
monstratis, et per cunctas totius orbis Ecclesias omnibus
una  quod  prosit  decernendum  esse  deposcitis :  ut  suis
constabilita  regulis  Ecclesia,  et  hoc,  quo  illos  caveat,
pronuntiationis iustae firmata decreto talibus pavere non
possit qui  perversis  instructi,  imo  destructi  verborum
argutiis,  sub  imagine  catholicae  fidei  disputantes,  velut
pestiferum  exhalantes  virus,  ut  hominum  recte [426]
sentientium in deteriorem partem corda corrumpant, totam
veri dogmatis quaerunt evertere disciplinam.
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III. Sanandum ergo celerius, ne longius exsecrandus
animis morbus irrepat : sicut medicus cum viderit  huius
terreni  corporis  aliquem  esse  languorem,  magnum  suae
artis  aestimat documentum, si  cito quis  illius  interventu
desperatus evadat ; vel cum putre vulnus aspexerit, adhibet
fomenta vel caetera, quibus illud possit quod natum fuerat
vulnus  obduci ;  ac  si  id  manens  sanari  non  poterit,  ne
corpus reliquum sua tabe corrumpat, ferro amputat quod
nocebat,  quo  reliquum  integrum  servet  et  intactum.
Praecidendum  id  ergo  est,  quod  velut  puro  sanoque
nimium  corpori  vulnus  obrepsit,  ne  cum  tardius
abstergitur,  in  ipsis  pene  visceribus  huius  mali  non
exhaurienda post sentina considat.

IV. Nam quid nos de his posthac rectum mentibus
existimemus, qui sibi se putant debere quod boni sunt, nec
illum considerant  cuius  quotidie  gratiam consequuntur ?
Sed  iam  isti,  qui  tales  sunt,  nullam  Dei  gratiam
consequuntur,  qui  sine  illo  tantum  se  assequi  posse
confidunt, quantum vix illi qui ab illo postulant, accipere
promerentur.  Quid  enim  tam iniquum  potest  esse,  tam
barbarum, tam totius religionis ignarum, tam christianis
mentibus inimicum, quam huic te negare debere quidquid
in  quotidiana  gratia  consequeris,  cui  te  ipse  confiteris
debere  quod  natus  es ?  Ergo  eris  tibi  in  providendo
praestantior, quam potest in te esse, qui te ut esses effecit !
et cum te putes ei debere quod vivis, quomodo te non putas
illi  debere  quod  quotidianam  eius  consequendo  gratiam
taliter vivis ? Et qui nos adiutorio negas indigere divino,
quasi ex nostra in totum possibilitate perfectos, quomodo
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non adiutorium eius [427] in nos, cum tales a nobis etiam
esse possumus, provocamus ?

V. Qui  enim  adiutorium  Dei  negat,  vellem
interrogare quid dicat ; nos non mereri, an illum hoc non
posse praestare ? an nihil esse propter quod unusquisque
hoc  debeat  postulare ?  Posse  hoc  Deum,  opera  ipsa
testantur ;  et  adiutorio  quotidiano nos  egere,  negare non
possumus.  Hoc  enim  seu  bene  vivimus,  provocamus,  ut
melius sanctiusque vivamus ; seu prave sentientes a bonis
avertimur, ut ad rectam redeamus viam, eius auxilio plus
egemus. Nam quid tam mortiferum, tam praeceps videatur
ad casum, tam expositum ad omnia pericula, si hoc solum
nobis putantes posse sufficere, quod liberum arbitrium cum
nasceremur  accepimus,  ultra  iam  a  Domino  nihil
quaeramus, id est, auctoris nostri obliti, eius potentiam ut
nos  ostendamus  liberos,  abiuremus,  quasi  iam  amplius
quod possit dare non habeat, qui te in tuo ortu liberum
fecit ?  nescientes  quod  nisi  magnis  precibus  in  nos  Dei
gratia implorata descendat, nequaquam terrenae labis et
mundani corporis vincere conemur errores, cum pares nos
ad  resistendum  non  liberum  arbitrium,  sed  Dei  solum
facere possit auxilium.

VI. Nam  si  ille  clamat  adiutorio  sibi  opus  esse
divino,  qui  digne  hoc  non  quaereret,  si  cui  liberum
arbitrium plus prodesset - quippe cum vir beatus et iam
electus  a  Domino1565 nihil  egeret ;  tamen  ita  Deum
deprecatur  postulans :  Adiutor  meus  esto ;  ne
derelinquas  me,  neque  despicias  me,  Deus

1565 Ps 88, 20 ; cf. 1 Reg 13, 14.
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salutaris  meus1566 - nos  nobis  liberum arbitrium ;  ille
sibi  Deum postulat  adiutorem !  quod nati  sumus posse
sufficere nos dicimus, ille Deum ne derelinquatur exorat !
Non,  rogo,  manifeste  discimus,  quid  oremus,  cum  ille
tantopere  beatus,  ut  supra  diximus,  vir  ne [428]
despiciatur exoptat ? Illi enim necesse est ista arguant, qui
illa  confirmant.  David  enim  orationis  ignarus,  et  suae
naturae  nescius  accusetur,  qui  cum sciat  tantum in sua
inesse  natura,  adiutorem  sibi  Deum  et  assiduum
adiutorem,  nec  illi  sufficit  assiduum,  sed  ne  aliquando
illum despiciat, orationibus pronus exoptat, et per corpus
omne Psalterii hoc et praedicat et clamat ! Si ergo hoc ille
tam magnus sicut assidue dicere, ita necessarium confessus
est  ut  doceret ;  quemadmodum  Pelagius  Celestiusque
seposita  omni  responsione  Psalmorum,  talique  abdicata
doctrina,  suasuros  se  aliquibus  esse  confidunt,  nos
adiutorium Dei  nec  debere  quaerere,  nec  eo  egere ;  cum
omnes sancti nihil se sine hoc agere posse testentur ?

VII. Liberum enim arbitrium olim ille perpessus,1567

dum  suis  inconsultius  utitur  bonis,  cadens  in
praevaricationis  profunda  demersus  est ;  et  nihil
quemadmodum exinde surgere  posset invenit ; suaque in
aeternum  libertate  deceptus  huius  ruinae  iacuisset
oppressu, nisi eum post Christi pro sua gratia relevasset
adventus :  qui  per  novae  regenerationis  purificationem,
omne praeteritum vitium sui baptismatis lavacro purgavit,
et eius firmans statum quo rectius stabiliusque procederet,
tamen  suam  gratiam  in  posterum  non  negavit.  Nam

1566 Ps 26, 9.
1567 De dogmatibus ecclesiastic. cap. 22.
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quamvis  redemisset  hominem  a  praeteritis  ille  peccatis,
tamen sciens iterum posse peccare, ad reparationem sibi,
quemadmodum posset illum et post  ista corrigere,  multa
servavit : quotidiana praestat ille remedia, quibus nisi freti
confisique nitamur, nullatenus vincere humanos poterimus
errores. Necesse est enim ut quo auxiliante vincimus, eo
iterum non adiuvante vincamur. Sed possem plura dicere,
nisi vos constaret cuncta dixisse.

VIII. Quisquis  ergo  huic  assentiens  videtur  esse
[429] sententiae, qua dicat adiutorio nobis non opus esse
divino,  inimicum  se  catholicae  fidei,  et  Dei  beneficiis
profitetur  ingratum.  Nam nec  nostra  communione  sunt
digni, quam praedicando taliter polluerunt. Ipsi enim sua
sponte  dum sequuntur  illa  quae  dicunt,  longius  a  vera
religione  refugerunt.  Cum  enim  hoc  totum  in  nostra
professione consistat, quotidianisque precibus nihil agamus
nisi  quemadmodum  Dei  misericordiam  consequamur ;
quemadmodum ferre possumus ista iactantes ? Quis, rogo,
tantus illorum pectora error obcaecat,  ut,  si  ipsi  nullam
Dei gratiam sentiunt, quia nec digni sunt nec merentur,
nec de aliis considerent quid quotidie singulis gratia divina
largitur ? Sunt quidem isti omni caecitate dignissimi, qui
nec hoc sibi reliquerunt, ut se auxilio credant revocari ab
erroribus  posse  divino.  Negantes  enim  adiutorium,  non
aliis, sed sibi hoc penitus abstulerunt ; qui avellendi sunt
longius,  et  ab  Ecclesiae  procul  removendi  visceribus,  ne
diutius multa occupans, insanabilis post error increscat. Si
enim diu sub hac  fuerint  impunitate  versati,  necesse  est
multos  in  hanc  suae  pravitatem  mentis  inducant
decipiantque innocentes, vel potius imprudentes, qui fidem
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catholicam  sequuntur.  Putabunt  enim  eos  recte  sentire,
quos adhuc viderint in Ecclesia perdurare.

IX. Separetur ergo a sano corpore vulnus insanum,
remotoque  morbi  saevientis  afflatu  cautius  quae  sunt
sincera  perdurent,  et  grex  purior  ab  hac  mali  pecoris
contagione  purgetur.  Sit  totius  corporis  illibata  perfectio,
quam  vos  sequi  et  tenere  hac  in  illos  pronuntiatione
cognovimus,  et  una  vobiscum  pari  assensione  servamus.
Qui  si  tamen  aliquod  in  se  Dei  adiutorium,  quod
hucusque negaverunt, provocarint, et opus sibi eius auxilio
esse  cognoverint,  ut  hac  labe  in  quam  sui  cordis
incurvatione  corruerant,  liberentur,  et quasi  in lucem de
foeda [430] tracti caligine, remotis abdicatisque omnibus,
quibus totus, ne verum aspicerent, foedabatur et caligabat
aspectus,  damnent  haec  quae  hucusque  senserunt,  et
aliquando  animum  rectis  disputationibus  commodantes,
ab  hac  aliquantulum  labe  correcti,  veris  se  sanandos
consiliis tribuant atque submittant. Quod si fecerint, erit
in  potestate  pontificum,  istis  aliquatenus  subvenire,  et
talibus aliquam curam praestare vulneribus,  quam solet
lapsis,  cum resipuerint,  Ecclesia  non  negare :  ut  a  suis
revocati praecipitiis, intra ovile Domini redigantur1568 ; ne
foris  positi,  et  tanto praesidio a fide munitionis  exclusi,
periculis  omnibus  exponantur,  devorandi  luporum
dentibus atque vexandi, quibus obsistere hac, qua illos in
se irritaverant doctrinae perversitate, non possint. Sed satis
vestris  monitis,  sic  abundantibus  nostrae  legis  exemplis,
probatur  esse  responsum ;  nec  quidquam  superesse
duximus quod dicamus, cum nihil praetermissum a vobis,
1568 Io 10, 16.

693



nihil  constet esse suppressum, quo illi  refutati  et penitus
agnoscantur esse convicti. Ideoque a nobis testimonia nulla
ponuntur, quia et his plena relatio est, et satis constat tot
doctissimos sacerdotes cuncta dixisse, nec decet credere vos
aliquid, quod ad causam possit proficere, praeteriisse. (Et
alia manu :)  Bene valete, fratres Et ad latus : « Data
VI.  Kal.  Febr.  post  consulatum  Theodosii
Augusti VII. et Junii Quarti V.-C. »1569 [431]

EPISTOLA CLXXXII.1570

INNOCENTIUS, SILVANO SENI, VALENTINO,
ET  CAETERIS  QUI  IN  MILEVITANA  SYNODO
INTERFUERUNT  DILECTISSIMIS  FRATRIBUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Innocentius  Romanus  pontifex,  Patribus  concilii
Milevitani comprobans illorum acta adversus Pelagianos.

I. Inter  caeteras  Romanae  Ecclesiae  curas,  et
apostolicae Sedis occupationes, quibus diversorum consulta
fideli  ac  modica  disceptatione  tractamus,  frater  et
coepiscopus noster Iulius Dilectionis vestrae litteras, quas
ex Milevitano concilio cura fidei propensiore misistis, mihi
inopinanter ingessit, Carthaginensis etiam synodi querelae
parilis  scripta  subiungens.  Nimirum  exsultat  Ecclesia
tantam  sollicitudinem  commissis  gregibus  exhibere
pastores, ut non solum neminem ex his patiantur errare,

1569 Sic  Mss.  At  editi,  Quinto  Kalendas ; omissis  consulibus,  quos
adnotavimus ex Mss.  Vaticano Corbeiensi  et  Germanensi,  quanquam in
Corb. alter Consulum Lunus seu Lunius appellatur. In Vat. autem, Lucius, ut
et in Germ. in quo ex prava interpretatione notarum, v. c.  scriptum est
Lucio Quarto V. Consulibus.
1570 Alias  XCIII,  quæ  autem  182  erat,  nunc  in  Appendice  est  1
Benedictinorum. – Scripta an. 417.
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sed  si  quas  magis  ovium  scaevae  delectationis  herba
seduxit, ac si in errore permanserint, aut segregari penitus
velint,  aut  illicenter  dudum  petita  vitantes,  custodiae
pristinae circumspectione tutari, in utraque parte videlicet
consulentes,  ne  vel  suscipiendo  tales  simili  caeterae
seducantur  exemplo ;  vel  spernendo  redeuntes,  luporum
morsibus  videantur  ingestae.  Prudens  admodum  et
catholicae fidei plena consultatio.  Quis enim aut tolerare
possit errantem, aut non recipere se corrigentem ? Nam ut
durum  arbitror  conniventiam  praebere  peccantibus,  ita
impium iudico manum negare conversis. [432]

II. Diligenter  ergo  et  congrue  apostolici  consulitis
honoris arcana (honoris, inquam, illius quem, praeter illa
quae  sunt  extrinsecus,  sollicitudo  manet  omnium
Ecclesiarum1571)  super  anxiis  rebus,  quae  sit  tenenda
sententia,  antiquae  scilicet  regulae  formam secuti,  quam
toto semper ab orbe mecum nostis esse servatam. Verum
haec  missa  facio ;  neque  enim  hoc  vestram credo  latere
prudentiam : qui  id enim actione  firmastis,  nisi  scientes
quod per omnes provincias de apostolico fonte  petentibus
responsa semper emanent ? praesertim quoties  fidei ratio
ventilatur,  arbitror  omnes  fratres  et  coepiscopos  nostros,
nonnisi ad Petrum, id est, sui nominis et honoris auctorem
referre debere, velut nunc retulit vestra Dilectio, quod per
totum  mundum  possit  omnibus  Ecclesiis  in  commune
prodesse. Fiant enim necesse est cautiores, cum inventores
malorum, ad duplicis relationem synodi, sententiae nostrae
statutis viderint ab ecclesiastica communione seiunctos.

1571 2 Cor 11, 28.
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III. Gemino  igitur  bono  caritas  vestra  fungetur.
Nam et canonum potiemini gratia servatorum, et beneficio
vestro totus orbis utetur. Quis enim catholicorum virorum
cum adversariis Christi velit ulterius miscere sermonem ?
quis  saltem  ipsam  lucem  vitae  communione  partiri ?
Novae haereseos nimirum fugiantur auctores. Quid enim
acerbius in Deum fingere potuerunt, quam cum adiutoria
divina  cassarent,  causamque  quotidianae  precationis
auferrent ?  Hoc  est  dicere,  Quid  mihi  opus  est  Deo ?
Merito in hos dicat Hymnidicus :  Ecce homines, qui
non posuerunt Deum adiutorem sibi1572.  Negantes
ergo auxilium Dei, inquiunt hominem sibi posse sufficere,
nec  gratia  hunc  egere  divina,  qua  privatus  necesse  est
diaboli  laqueis  irretitus  occumbat,  dum ad  omnia  vitae
[433] perficienda  mandata,  sola  tantummodo  libertate
contendat. O pravissimarum mentium perversa doctrina !
Advertat id tandem quod primum hominem ita libertas
ipsa  decepit,  ut,  dum indulgentius  frenis  eius  utitur,  in
praevaricationem  praesumptione  conciderit ;  nec  ex  hac
potuit  erui,  nisi  providentia  regenerationis,  statum
pristinae libertatis Christi  Domini reformasset adventus.
Audiat  David  dicentem,  Adiutorium  nostrum  in
nomine  Domini1573 ;  et :  Adiutor  meus  esto,  ne
derelinquas  me,  neque  despicias  me,  Deus
salutaris meus1574 : quae incassum dixerit, si tantum in
eius erat positum voluntate quod a Domino flebili sermone
poscebat.

1572 Ps 51, 9.
1573 Ps 123, 8.
1574 Ps 26, 9.
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IV. Quae cum ita sint, cumque in omnibus divinis
paginis voluntati liberae nonnisi adiutorium Dei legamus
esse nectendum, eamque nihil  posse  coelestibus praesidiis
destitutam ; quonam modo huic  soli  possibilitatem hanc
pertinaciter,  ut  asseritis,  defendentes,  sibimet,  imo,  quod
est  dignius  dolore  communi,  iam  plurimis  Pelagius
Celestiusque  persuadent ?  Multifariis  equidem  ad
destruendum tale magisterium uti possemus exemplis, nisi
sciremus Sanctitatem vestram ad plenum Scripturas omnes
callere  divinas ;  praesertim  cum vestra  relatio  tantis  ac
talibus testimoniis sit referta, ut his solis valeat praesens
dogma rescindi ;  opusque  non esse  reconditis,  cum et  iis
quae facile vobis occurrentia posuistis, nec audeant obviare,
nec  possint.  Ergo  Dei  gratiam conantur  auferre,  quam
necesse est, etiam restituta nobis status pristini libertate,
quaeramus : quippe qui nec alias diaboli machinas, nisi
eadem possumus iuvante vitare.

V. Illud  vero  quod  eos  vestra  fraternitas  asserit
praedicare,  parvulos  aeternae  vitae  praemiis  etiam  sine
Baptismatis gratia posse donari, perfatuum est. Nisi enim
[434] manducaverint  carnem  Filii  hominis,  et  biberint
sanguinem eius, non habebunt vitam in semetipsis1575. Qui
autem hanc eis sine regeneratione defendunt, videntur mihi
ipsum  Baptismum  velle  cassare,  cum  praedicant  hos
habere  quod  in  eos  creditur  nonnisi  Baptismate
conferendum.  Si  ergo  nihil  volunt  officere  non  renasci,
fateantur  necesse  est  nec  regenerationis  sacra  fluenta
prodesse.  Verum  ut  superfluorum  hominum  prava
doctrina celeri  veritatis  possit ratione  discindi,  proclamat
1575 Io 6, 53-54.
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hoc  Dominus  in  Evangelio,  dicens :  Sinite  infantes
venire ad me, et nolite eos prohibere ad me1576.

VI. Quare Pelagium Celestiumque, id est inventores
vocum  novarum,  quae,  sicut  dixit  Apostolus,
aedificationis  nihil,  sed  magis  vanissimas  consueverunt
parere  quaestiones1577,  ecclesiastica  communione  privari,
apostolici vigoris auctoritate censemus, donec resipiscant de
diaboli  laqueis,  a quo  captivi  tenentur  secundum ipsius
voluntatem1578 ;  eosque interim dominico ovili  non recipi,
quod  ipsi,  perversae  viae  secuti  tramitem,  deserere
voluerunt : abscindendi sunt enim qui vos conturbant, et
volunt  convertere  Evangelium  Christi1579.  Simul  autem
praecipimus ut quicumque  id  pertinacia  simili  defensare
nituntur, par eos vindicta constringat. Non solum enim
qui  faciunt,  sed  etiam  qui  consentiunt
facientibus1580 ; quia non multum interesse arbitror inter
committentis  animum, et consentientis  favorem.  Addo et
amplius :  plerumque  dediscit  errare,  cui  nemo consentit.
Haec igitur, fratres carissimi, in supradictos maneat fixa
sententia ;  absint  atriis  Domini,  careant custodia
pastorali, ne duarum ovium dira contagia serpant [435]
forsitan  per  vulgus  incautum,  rapacique  lupus  corde
laetetur intra ovile dominicum tantas ovium fusas catervas,
dum a custodibus dissimulanter habetur vulnus duarum.

1576 Lc 18, 16.
1577 2 Tim 2, 23.
1578 2 Tim 2, 26.
1579 Gal 1, 7.
1580 Rom 1, 32.
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Prospiciendum est  ergo ne  permittendo lupos,  mercenarii
magis videamur esse quam pastores.

VII. Iubemus  sane,  quoniam  Christus  Dominus
propria voce significavit nolle se mortem morientis, tantum
ut revertatur et vivat1581,  si umquam ad sanum, deposito
pravi  dogmatis  errore,  resipuerint,  damnarintque  ea
quorum se ipsi praevaricatione damnarunt, eis medicinam
solitam, id est receptaculum suum ab Ecclesia non negari :
ne dum eos redeuntes forsitan prohibemus, vere extra ovile
remanentes  et  exspectantis,  hostis rabidis  faucibus
gluttiantur, quas in semetipsos spiculis malae disputationis
armarunt.  Bene  valete,  fratres.  Datum  sexto  calend.
februarias,  Honorio  et  Constantio  viris  clarissimis
consulibus.

EPISTOLA CLXXXIII.1582

DILECTISSIMIS  FRATRIBUS  AURELIO,
ALYPIO,  AUGUSTINO,  EVODIO  ET  POSSIDIO
EPISCOPIS, INNOCENTIUS, SALUTEM.

Innoccntii  ad  quinque  Episcopos  rescriptum,
improbantis  doctrinam  Pelagii,  cumque  nisi  hæresim
ejuret, damnandum esse pronuntiantis.

I. Fraternitatis vestrae litteras, plenas fidei, totoque
religionis catholicae vigore firmatas, a duobus missas [436]
conciliis  per  fratrem  et  coepiscopum  nostrum  Iulium
pergrato suscepimus animo,  quod earum tenor  omnisque
contextio in consideratione quotidianae gratiae Dei, et in

1581 Mt 9, 13 ; Ez 33, 11 ; 2 Pt 3, 9.
1582 Alias XCVI, quæ autem 183 erat, nunc in Bened. Appendice est 2. –
Scripta ineunte an. 417.
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eorum  correctione  qui  contra  sentiunt,  integra  ratione
consistit ;  ut  et  illis  omnem  tollere  possit  errorem,  et
idoneum, dato quovis nostrae legis exemplo, quem sequi
debeant dignum possint praebere doctorem. Sed de his iam
satis, ut opinor, supra diximus, cum vestris relationibus
respondentes rescripsimus quid vel de illorum perfidia, vel
de  vestra  sententia  sentiremus.  Sed  subinde  contra  eos
subvenit et suppeditat quod dicatur, nec potest aliquando
deesse quod vincat, cum tam miserum impiumque sit quod
nostrae fidei virtute et ipsa plenius veritate vincatur. Qui
enim omnem vitae spem respuit atque contempsit, inimica
damnabilique  cor  suum  disputatione  confundens,  cum
credit nihil esse quod a Deo accipiat, nec aliquid superesse
quod petat ad sanandum se ; qui sibi hoc abstulit, ulterius
quid reliquit ?

II. Si  ergo  sunt  aliqui,  quos  in  sui  defensionem
perversitas  tanta  devinxit,  qui  huic  se  dogmati  dedant
atque  coniungant,  sperantes  hoc  ad  catholicam pertinere
doctrinam, quod abhorrens longius et penitus approbatur
adversum, infecti illorum et monitis et verbis ut laberentur
inducti,  quatenus  ad  rectum  viae  tramitem  redeant
festinabunt,  ne  diutius  mentem  obsidens  velut  eorum
sensibus  pastus  error  invadat.  Nam  si  Pelagius
quocumque  restitit  loco,  eorum  animos  qui  facile  vel
simpliciter crederent disputanti, hac affirmatione decepit :
seu hac illi in urbe sint (quos nescientes nec manifestare
possumus nec negare, cum et si sunt lateant, nec aliquando
audeant  vel  illum praedicantem ista  defendere,  vel  talia
aliquo  nostrorum praesente  iactare,  nec  in  tanta  populi
multitudine  deprehendi  aliquis  facile, [437] nec  alicubi
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possit agnosci), sive in quovis terrarum loco degant ; Dei
nostri  misericordia  gratiaque  credimus  quod  facile
corrigantur, audita eius damnatione qui fuerit pertinax et
resistens huius dogmatis auctor inventus ; nec interest ubi
isti  fuerint,  dum  ubicumque  inveniri  potuerint  sint
sanandi.

III. Nobis  tamen  nec  persuaderi  potest  eum  esse
purgatum,  quamvis  ad  nos  a  nescio  quibus  laicis sint
Gesta  perlata,  quibus  ille  et  auditum  se  crederet  et
absolutum : quae utrum vera sint dubitamus, quod sub
nulla  illius  concilii prosecutione  venerunt,  nec  eorum
aliquas accepimus de hac re litteras, apud quos istius rei
iste  praestitit  causas.  Quod  si  de  sua  ille  potuisset
purgatione  confidere,  hoc  magis  credimus  quod  egisset,
quod multo verius esse potuerat,  ut illos  cogeret epistolis
suis, qui diiudicaverunt, indicare. Verum cum sint aliqua
in  ipsis  posita  Gestis,  quae  obiecta  partim  ille  vitando
suppressit,  partim  multa  in  se  verba  retorquendo  tota
obscuritate confudit ; aliqua magis falsis argumentis quam
vera  ratione,  ut  ad  tempus  poterat  videri,  purgavit,
negando alia, alia falsa interpretatione vertendo.

IV. Sed utinam, quod optandum magis est, iam se
ille  ad  veram catholicae  fidei  viam ab  illo  sui  tramitis
errore  convertat,  ut  cupiat  velitque  purgari,  considerans
quotidianam Dei  gratiam, adiutoriumque cognoscens,  ut
videatur  verum,  et  approbetur  ab  omnibus  manifesta
ratione correctus, non Gestorum indicio, sed ad catholicam
fidem corde  converso !  Unde  non  possumus  illorum  nec
culpare  nec  approbare  iudicium,  cum  nesciamus  utrum
vera  sint  Gesta ;  aut  si  vera  sunt,  illum constet  magis
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subterfugisse,  quam  se  tota  veritate  purgasse.  Qui  si
confidit novitque non se nostra dignum esse damnatione,
quod dicat iam totum hoc se refutasse quod dixerat, non
[438] a nobis accersiri, sed ipse debet potius festinare, ut
possit  absolvi.  Nam si  adhuc  taliter  sentit,  quando  se
nostro  iudicio  quibusvis  acceptis  litteris,  cum  sciat
damnandum  se  esse,  committet ?  Quod  si  accersiendus
esset, ab iis melius fieret, qui magis proximi et non longo
terrarum  spatio  videntur  esse  disiuncti.  Sed  non  deerit
cura,  si  medicinae  praebeat  ille  materiam.  Potest  enim
damnare  quae  senserat,  ac,  datis  litteris,  erroris  sui,  ut
regressum ad nos decet, veniam postulare, fratres carissimi.

V. Librum  sane,  qui  eius  esse  diceretur,  nobis  à
vestra  Caritate  transmissum  evolvimus :  in  quo  multa
contra  Dei  gratiam  legimus  esse  conscripta,  multa
blasphema,  nihil  quod  placeret,  et  nihil  pene  quod  non
penitus  displiceret,  a  quovis  damnandum  atque
calcandum ; cuius  similia,  nisi  qui  ista scripserat,  nemo
alter  in  mentem reciperet  atque  sentiret.  Nam hoc  loco
latius de lege disputare, velut coram posito repugnanteque
Pelagio,  necessarium  esse  non  duximus,  cum  vobiscum
totam scientibus parique nobiscum assensione gaudentibus
colloquamur. Tunc enim melius haec exempla ponuntur,
quando cum iis  quos  harum constat rerum imprudentes
esse,  tractamus. Nam de naturae possibilitate,  de libero
arbitrio, et de omni Dei gratia, et quotidiana gratia, cui
non  sit  recte  sentienti  uberrimum  disputare ?
Anathematizet  ergo  ista  quae  sensit,  ut  illi  qui  eius
sermonibus  fuerant  praeceptisque  collapsi,  quid  tandem
habeat  fides  vera,  cognoscant.  Facilius  enim  revocari
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poterunt, cum ista a suo senserint auctore damnari. Quod
si  ille  pertinaciter  in  hac  voluerit  impietate  persistere,
agendum est  quatenus vel  iis  possit  subveniri,  quos  non
suus,  sed  huius  magis  error  induxit ;  ne  et  illis  haec
medicina pereat cuius iste talem non admittit nec postulat
curam. (Et alia manu) :  Deus vos incolumes custodiat,
[439] fratres  carissimi.  Data VI  Kalendas  Februarias
post consulatum gloriosissimi Theodosii Augusti
VII. et Junii Quarti Palladii v. c.1583

EPISTOLA CLXXXIV.1584

INNOCENTIUS,  AURELIO  ET  AUGUSTINO
EPISCOPIS.

Acceptissimi  mihi  Germani  compresbyteri  illo
recursus vacuus officio  nostro  esse  non debuit.  Per caros
enim  salutare  carissimos,  naturale  quodammodo  nobis
videtur et consequens.  Gaudere ergo in Domino vestram
Germanitatem amantissimi cupimus, et  pro nobis  paria
ad Deum vota rependere precamur, quia, ut bene nostis,
communibus  et  alternis  plus  agimus  orationibus,  quam
singularibus aut privatis. [440]

1583 Bad.  Am.  Er.  et  Lov.  annotant  V.  Kal.  Febr. At  MS.  Vaticanus  et
Concilior.  ed.  VI.  Kal.  Febr. praetermissis  consulibus,  qui  designantur  in
Corbeiensi codice, non quidem uti ex Sirmondo refert Noris in hist. Pelag,
lib.  I, c.  11 scilicet,  Data pridie Kal. Febr. post consulatum gloriosissimi etc. sed
sic :  Data  pridie  Kal.  Febr.  gloriosissimi  Theodosii  Augusti  qui  et  Junii  Quarti
Palladii  V. C.  Conss. ubi  duo peccasse videtur  exscriptor,  primum quod
notas P. C. quae post consulatum significabant, loco movens interpretatus est,
pridie Kal. alterum quia ex notis, VII. fecit qui.
1584 Alias  XCVII, quæ  autem  184  erat,  nunc  in  Appendice  est  III
benedictinorum. – Scripta circa annum 417.
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[Subsequens  epistola  non  exstat  in
editione D. A. B. Caillau.]

EPISTOLA 184 BIS.1585

DOMINIS DILECTISSIMIS,  ET SANCTIS FILIIS
PETRO ET ABRAHAE, AUGUSTINUS, IN DOMINO
SALUTEM.

Laudans Petriet Abrahæ studium, Pelagianos obiter
notat,  probatque  parvulos  absque  baptismo decedentes,
utpote concupiscentia seminatos,damnari ; in fideles  vero,
quorum  mutiplex  genus  est, non  Scripturæ sacræ
auctoritate  corrigi,  sed  supplicibus  orationibus  converti.
Librorum Civitatis Dei institutum ac ordo.

I.  Sanctum quidem studium vestrum, quo a
me multa putatis esse quaerenda ut contentiosis
impietatibus  non  inermes  resistere  valeatis,  nec
debet  iustitia  spernere,  nec  caritas  potest.  Sed
diligentem ad omnia responsionem una epistola,
quamlibet  sit  prolixa,  non capit.  Plurimis autem
opusculis  nostris  aut  ad  omnia,  aut  pene  ad
omnia,  quae  requiritis,  iam  me  respondisse,
quantum  potui,  noveritis.  Quae  si  legatis,
quoniam sic vos audio instituisse vitam qua Deo
servitis,  ut  vobis  ad legendum vacet,  aut  omnis
vobis patebit instructio, aut non multum existimo
defuturum,  praesertim  quia  inest  vobis  Doctor
interior,  cuius  gratia  tales  estis.  Nam  quid
hominem ad aliquid discendum adiuvat homo, si

1585 Epistola Augustini recens inventis. – Scripta sub initium anni 417. 
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non simus docibiles Domini1586 ? et in hac tamen
epistola  nequaquam  exspectationem  vestram,
sicut Dominus adiuvat, brevi saltem responsione
fraudabo.

II.  Dominus  ait :  Qui  crediderit  et  baptizatus
fuerit,  salvus  erit ;  qui  autem  non  crediderit,
condemnabitur1587.  Si ergo parvuli cum baptizantur,
non inaniter dicitur, sed veraciter agitur, ut inter
credentes habeantur, unde etiam nova proles ore
Christianorum omnium nuncupantur ; profecto si
non  crediderint,  condemnabuntur :  ac  per  hoc,
quia  nihil  ipsi  male  vivendo  addiderunt  ad
originale  peccatum, potest  eorum merito dici  in
illa damnatione minima poena, non tamen nulla.
Quisquis  autem putat  diversitatem futuram non
esse  poenarum,  legat  quod  scriptum  est :
Tolerabilius  erit  Sodomae  in  die  iudicii,  quam  illi
civitati1588.  Non ergo a deceptoribus inter regnum
et  supplicium  medius  locus  quaeratur
infantibus1589 ;  sed  transeant  a  diabolo  ad
Christum, hoc est, a morte ad vitam, ne ira Dei
maneat super eos1590 : ab hac quippe ira Dei non
liberat nisi gratia Dei. Quid est autem ira Dei, nisi
a Deo iusto poena debita atque vindicta ? neque
enim  Deus  aliqua  commotione  turbatur,  sicut
1586 Io 6, 45 ; Is 54, 13.
1587 Mc 16, 16.
1588 Mt 10, 15 ; cf. Mt 11, 24.
1589 Cf. Mt 19, 23-24 ; 25, 34-46 ; Dan 12, 2 ; Lc 22, 19 ; Mc 10, 25 ; Io 3,
3-5.
1590 Io 5, 24 ; 3, 36 ; Rom 3, 5.
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irascitur mutabilis animus ; sed ea quae dicitur ira
Dei,  nihil  est  aliud,  quam  iusta  poena  peccati,
quae non mirum, quod transit in posteros.

III.  Concupiscentia  quippe  carnalis,  qua
seminantur  et  concipiuntur,  non  erat  ante
peccatum,  nec  fuisset  omnino,  nisi  hominis
inobedientiam poena reciproca etiam suae carnis
inobedientia sequeretur. Quo malo quamvis bene
utatur nuptiarum bonum, non tamen sine illo fieri
potest  etiam  nuptialis,  id  est  liberorum
procurandorum  causa  licitus  honestusque
concubitus. Sine illo autem fieri posset, si humana
in  eo  statu  in  quo  condita  est,  non  peccando
natura  mansisset.  Possent  enim  membra  etiam
genitalia,  sicut  caetera,  ad  opus  proprium
peragendum  nutu  voluntatis  moveri,  non  aestu
libidinis excitari. Nam quis neget illa Dei verba :
Crescite  et  multiplicamini1591,  non  maledictionem
peccatorum,  sed  benedictionem  fuisse
nuptiarum ? Per hanc ergo concupiscentiam quia
neque  seminatus,  neque  conceptus  est  Christus
(quoniam se longe aliter habuit Virginis partus) ;
per  hanc,  inquam,  concupiscentiam  quidquid
hominum  seminatur,  concipitur,  et  nascitur,  ne
puniatur, opus est renascatur. Quia, etsi de renatis
parentibus  nascitur,  non  potest  huic  praestare
generatio  carnalis,  quod  illis  non  praestitit  nisi
regeneratio spiritalis. Sicut non solum de oleastri,
sed  etiam  de  olivae  semine  non  nascitur  nisi
1591 Gen 1, 22.
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oleaster, quamvis olea non sit oleaster. Multa de
his etiam in aliis nostris litteris diximus, quae volo
potius  ut  legatis  quam  nos  eadem  repetere
cogatis.

IV.  Infidelibus  vero,  qui  nulla  tenentur
Christianorum  auctoritate  Librorum,  operosius
respondetur.  Neque  eorum  pravitas  potest
divinae Scripturae pondere corrigi, adversus quos
potius ipsa, quae ab eis apertius accusatur, debet
utique  Scriptura  defendi.  Quod  si  et  vos
Dominus,  ut  valeatis,  adiuverit,  parum  tamen
agitis  apud eos,  quos cupitis  esse christianos,  si
eorum  infidelitatem  veracibus  disputationibus
vincitis ; nisi eis et fidem supplicibus orationibus
poscatis. Et ipsa quippe, ut scitis, fides munus est
Dei,  qui unicuique partitur mensuram fidei1592 et
tale munus, quod intellectum necessarium est ut
praecedat.  Non  enim  propheta  fallitur  dicens :
Nisi  credideritis,  non  intellegetis1593.  Et  quia  nisi...  ut
crederent non pro iam fidelibus,  sed adhuc pro
infidelibus  Iudaeis  orabat  Apostolus,  quando
dicebat :  Fratres,  bona voluntas  quidem cordis  mei,  et
deprecatio ad Deum fit pro illis in salutem1594 ; pro illis
scilicet,  qui  occiderant  Christum,  qui  profecto
istum quoque, si potestas daretur, occiderent. Pro

1592 Rom 12, 3 ; 1 Cor 12, 11.
1593 Is 7, 9.
1594 Rom 10, 1.

707



qualibus et Dominus, cum pendens irrideretur1595,
et beatus Stephanus, cum lapidaretur1596, oravit.

V.  Istorum  sane  infidelium,  quos  vel
Gentiles, vel iam vulgo usitato vocabulo Paganos
appellare  consuevimus,  quoniam  duo  sunt
genera ;  unum  eorum,  qui  superstitiones,  quas
putant, Christianae religioni anteponunt ; alterum
eorum, qui nullo religionis nomine obstricti sunt ;
ego  in  quibusdam  libris,  quos  de  Civitate  Dei
praenotavi,  quorum  ad  vos  existimo  iam
pervenisse notitiam, et quorum adhuc reliquos, si
Dominus  voluerit,  absolvendos  in  mediis  meis
occupationibus molior, adversus primum istorum
genus,  quod  Apostolus  notat,  ubi  dicit :  Quae
immolant gentes, daemoniis, et non Deo immolant1597 ; vel
certe, ubi dicit : Coluerunt et servierunt creaturae potius
quam  Creatori1598 ;  decem  volumina  non  parva
confeci, quorum priora quinque illos redarguunt,
qui  propter  adipiscendam  vel  retinendam
humanarum  rerum  istam  terrenam
temporalemque felicitatem,  non unius summi et
veri,  sed multorum deorum cultum necessarium
esse  contendunt.  Posteriora  vero  alia  quinque
contra  illos  sunt,  qui  se  adversus  salutarem
doctrinam  tumidius  et  inflatius  extollentes,  ad
beatitudinem,  quae  post  hanc  vitam  speratur,

1595 Lc 23, 34.
1596 Act 7, 59-60.
1597 1 Cor 10, 20.
1598 Rom 1, 25.
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etiam  per  daemonum  multorumque  deorum
cultum  existimant  pervenire.  Ubi  et  nobiles
eorum  philosophi  in  tribus  his  quinque,  sed
ultimis  libris,  refelluntur  a  nobis.  Caeteri  ab
undecimo quot esse potuerint,  quorum iam tres
absolvi, quartum in manibus habeo, ea quae nos
de  Civitate  Dei  tenemus  et  credimus,
continebunt ; ne aliena tantummodo refutare, non
etiam  nostra  in  hoc  opere  asserere  voluisse
videamur.  Iste  autem  post  decem  quartus,
idemque  totius  operis  quartus  decimus  liber,  si
Dominus voluerit, enodatas habebit omnes, quas
mihi proposuistis in vestra epistola, quaestiones.

VI. Porro cum altero infidelium genere, qui
vel vim nullam esse divinam credunt, vel ad eam
res humanas pertinere non credunt, nescio utrum
sermo sit habendus de aliqua quaestione pietatis ;
quamvis  non  fere  quisquam nostris  temporibus
reperiatur ita stultus, qui vel in corde suo dicere
audeat :  Non est Deus1599.  Illi  autem alii  stulti  non
desunt qui dixerint : Non videbit Dominus1600 ; id est,
providentiam  suam in  haec  terrena  non  tendit.
Verumtamen  in  his  libris,  quos  volo  ut  legat
Caritas vestra, dum asserit Civitas Dei, non solum
esse Deum, quod natura insitum vix ulla umquam
exstirpat impietas ; sed etiam rerum humanarum
curam gerere ab ipsa institutione hominum usque
ad  beatificandos  iustos  cum  Angelis  sanctis,  et

1599 Ps 13, 1.
1600 Ps 93, 7.
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damnandos impios cum angelis malignis, si Deus
voluerit, et quibus voluerit credibile fiet.

VII.  Non itaque ulterius  oneranda est  haec
epistola,  dilectissimi.  Ubi  enim  speretis  per
ministerium  nostrum  nosse  quod  vultis,  satis
diximus ; et eosdem libros, si nondum habetis, ut
habere  possitis,  per  sanctum  fratrem  et
compresbyterum meum Firmum, qui vos multum
diligit,  nobisque  diligentius  intimavit,  ut  vestrae
mutuae  dilectioni  gratias  agat,  pro  nostrae
tenuitatis facultate curavimus.

IN EPISTOLAM SUBSEQUENTEM. LIB.
II. RETRACT. CAPUT XLVIII.

EODEM tempore  scripsi  etiam  librum  de
correctione  Donatistarum,  propter  eos  qui  nolebant
illos  legibus  imperialibus  corrigi.  Hic liber  sic
incipit : Laudo, et gratulor et admiror.

DE CORRECTIONE DONATISTARUM LIBER, SEU 
EPISTOLA CLXXXV.1601

Augustinus Bonifacio (Tribuno ac demum Comiti in
Africa ex epist. 220.)  commonstrans  illi  Donatistarum
hæresim  nihil  habere  commune  cum  Ariana,  et  qua
moderatione per metum legum imperalium hæretici possunt
ad Ecclesiae societatem reduci : nonnulla de Donatistarum
et Circumcellionum immanitate, ac postremo de peccato in
Spiritum  sanctum  non  remittendo.  Idem  argumentum
tractavit in epistola 93.

1601 Alias  L,  quæ  autem  185  erat,  nonc  in  Appendice  est  IV
benedictinorum. – Scripta circa annum 417.
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I.  Laudo,  et  gratulor,  et  admiror,  fili
dilectissime Bonifaci,  quod inter  curas bellorum
et armorum, [441] vehementer desideras ea nosse
quae Dei sunt. Vere hinc te apparet etiam de ipsa
virtute  militari,  fidei  servire  quam  habes  in
Christo.  Ut  ergo  breviter  insinuem  Dilectioni
tuae,  inter  Arianorum  et  Donatistarum  quid
intersit errorem ; Ariani Patris, et Filii, et Spiritus
sancti  diversas  substantias  esse  dicunt :
Donatistae  autem  non  hoc  dicunt,  sed  unam
Trinitatis  substantiam  confitentur.  Et  si  aliqui
ipsorum  minorem  Filium  esse  dixerunt  quam
Pater  est ;  eiusdem  tamen  substantiae  non
negarunt :  plurimi  vero  in  eis  hoc  se  dicunt
omnino credere de Patre et Filio et Spiritu sancto,
quod catholica credit Ecclesia. Nec ipsa cum illis
vertitur  quaestio ;  sed  de  sola  communione
infeliciter  litigant,  et  contra  unitatem  Christi
rebelles  inimicitias  perversitate  sui  erroris
exercent.  Aliquando  autem,  sicut  audivimus,
nonnulli ex ipsis volentes sibi Gothos conciliare,
quando eos vident  aliquid posse,  dicunt  hoc se
credere quod et illi credunt. Sed maiorum suorum
auctoritate convincuntur ; quia nec Donatus ipse
sic  credidisse  asseritur,  de  cuius  parte  se  esse
gloriantur.

II.  Non  te  autem  ista  conturbent,  fili
dilectissime.  Haereses  enim  et  scandala  futura
praedicta sunt, ut inter inimicos erudiamur ; ac sic
et fides et dilectio nostra possit  esse probatior :
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fides utique, ne ab eis decipiamur ; dilectio autem,
ut  etiam  ipsis  corrigendis,  quantum  possumus,
consulamus ;  non  solum  instantes  ne  infirmis
noceant, atque ut ab errore nefario liberentur, sed
etiam  orantes  pro  eis,  ut  aperiat  Dominus  illis
sensum,  et  intellegant  Scripturas1602.  Quia  in
sanctis Libris ubi manifestatur Dominus Christus,
ibi et eius Ecclesia declaratur : isti autem mirabili
caecitate, cum ipsum Christum praeter Scripturas
nesciant,  eius  tamen  Ecclesiam  non  divinarum
Litterarum  auctoritate  cognoscunt,  sed
humanarum  calumniarum  vanitate  confingunt.
[442]

III.  Agnoscunt  nobiscum  Christum  in  eo
quod legitur :  Foderunt  manus  meas  et  pedes  meos ;
dinumeraverunt omnia ossa mea. Ipsi vero consideraverunt
et  conspexerunt  me ;  diviserunt  sibi  vestimenta  mea,  et
super  vestem  meam  miserunt  sortem1603 : et  nolunt
agnoscere  Ecclesiam in eo quod post  paululum
sequitur :  Commemorabuntur  et  convertentur  ad
Dominum universi fines terrae ; et adorabunt in conspectu
eius  universae  patriae  gentium :  quoniam  Domini  est
regnum,  et  ipse  dominabitur  gentium1604.  Agnoscunt
nobiscum Christum in eo quod legitur :  Dominus
dixit  ad me, Filius  meus es  tu,  ego  hodie  genui  te : et
nolunt agnoscere Ecclesiam in eo quod sequitur :
Postula a me, et dabo tibi gentes haereditatem tuam, et

1602 Cf. Lc 24, 45 ; 1 Cor 11, 19.
1603 Ps 21, 17-19.
1604 Ps 21, 28-29.
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possessionem  tuam  terminos  terrae1605.  Agnoscunt
nobiscum Christum in eo quod ipse Dominus in
Evangelio  loquitur :  Oportebat  Christum  pati,  et
resurgere  a  mortuis  tertia  die : et  nolunt  agnoscere
Ecclesiam  in  eo  quod  sequitur,  et  praedicari  in
nomine eius poenitentiam et remissionem peccatorum per
omnes  gentes,  incipientibus  ab  Ierusalem1606.  Et
innumerabilia  sunt  testimonia  Librorum
sanctorum,  quae  in  hunc  librum  coarctare  non
debui. In quibus sicut apparet Dominus Christus,
sive  secundum  divinitatem  qua  aequalem  Patri,
quae  in  principio  erat Verbum, et  Verbum erat apud
Deum,  et  Deus  erat  Verbum1607 ; sive  secundum
susceptae  carnis  humilitatem,  quia  Verbum  caro
factum est, et habitavit in nobis1608 : sic apparet etiam
eius  Ecclesia,  non  in  sola  Africa,  sicut  isti
impudentissima  vanitate  delirant,  sed  toto  orbe
terrarum diffusa.

IV.  Testimoniis  enim  divinis  lites  suas
praeferunt, [443] quia  in  causa  Caeciliani
quondam Ecclesiae  Carthaginensis  episcopi,  cui
crimina  obiecerunt  quae  nec  potuerunt  probare
nec possunt, se ab Ecclesia catholica, hoc est, ab
unitate omnium gentium, diviserunt. Quamvis et
si vera essent quae ab eis obiecta sunt Caeciliano,
et nobis possent aliquando monstrari, ipsum iam

1605 Ps 2, 7-8.
1606 Lc 24, 46-47.
1607 Io 1, 1.
1608 Io 1, 14.
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mortuum  anathematizaremus :  sed  tamen
Ecclesiam Christi, quae non litigiosis opinionibus
fingitur, sed divinis attestationibus comprobatur,
propter  quemlibet  hominem  relinquere  non
debemus ; quia bonum est confidere in Domino, quam
confidere in homine1609. Neque enim, quod sine iniuria
innocentiae illius dixerim, si peccavit Caecilianus,
ideo haereditatem suam perdidit Christus. Facile
est homini,  seu vera, seu falsa de altero homine
credere ;  sed sceleratae impudentiae est,  propter
crimina hominis,  quae orbi terrarum non possis
ostendere,  communionem  orbis  terrarum  velle
damnare.

V.  Utrum  Caecilianus  a  traditoribus
divinorum Codicum fuerit ordinatus, nescio ; non
vidi,  ab inimicis  eius audivi :  non mihi  de Lege
Dei,  non  de  praeconio  Prophetarum,  non  de
sanctitate  Psalmorum, non de Apostolo  Christi,
non de Christi eloquio recitatur. Ecclesiam vero
toto terrarum orbe diffusam, cui non communicat
pars  Donati,  universarum  Scripturarum
testimonia consona voce proclamant. In semine tuo
benedicentur  omnes  gentes1610,  Lex Dei dixit.  Ab ortu
solis  usque  ad  occasum,  sacrificium  mundum  offertur
nomini  meo ;  quoniam glorificatum est  nomen meum in
gentibus1611, per  Prophetam  Dominus  dixit.
Dominabitur a mari usque ad mare, et a flumine usque

1609 Ps 117, 8.
1610 Gen 22, 18 ; 26, 4.
1611 Mal 1, 11.
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ad terminos orbis terrarum1612, per Psalmum Dominus
dixit :  Fructificans [444] et  crescens  in  universo
mundo1613, per  Apostolum  Dominus  dixit.  Eritis
mihi testes in Ierusalem, et in tota Iudaea, et in Samaria,
et  usque  in fines  terrae1614, Filius  Dei ore suo dixit.
Caecilianus  Ecclesiae  Carthaginensis  episcopus
humanis  litibus  accusatur :  Ecclesia  Christi  in
omnibus  gentibus  constituta,  divinis  vocibus
commendatur.  Ipsa  pietas,  veritas,  caritas,  nos
non  permittit  contra  Caecilianum  eorum
hominum accipere testimonium, quos in Ecclesia
non videmus cui Deus perhibet testimonium : qui
enim  divina  testimonia  non  sequuntur,  pondus
humani testimonii perdiderunt.

VI.  Addo  quod  Caeciliani  causam,  ipsi  ad
imperatoris  Constantini  iudicium  accusando
miserunt ;  imo  vero  ipsum  Caecilianum  post
episcopalia  iudicia,1615 ubi  eum  opprimere  non
potuerunt,  ad  supradicti  imperatoris  examen,
pertinacissimis  persecutoribus  perduxerunt.  Et
quod in nobis modo reprehendunt, ut decipiant
imperitos, dicentes non debere christianos contra
inimicos Christi aliquid a christianis imperatoribus
postulare,  ipsi  priores  fecerunt.  Quod  etiam  in
collatione  quam  simul  apud  Carthaginem
habuimus, negare non ausi sunt : imo et gloriari

1612 Ps 71, 8.
1613 Col 1, 6.
1614 Act 1, 8.
1615 Romanum et Arelatense.
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ausi sunt quod apud Imperatorem maiores eorum
criminaliter Caecilianum fuerint insecuti ; insuper
addentes  mendacium,  quod  eum  illic  vicerint
fecerintque  damnari.  Quomodo  ergo  ipsi  non
sunt  persecutores,  qui  cum accusando persecuti
sint Caecilianum, et ab eo fuerint superati, falsam
sibi  gloriam  impudentissimo  mendacio  arrogare
voluerunt ;  non  solum  culpam  non  putantes,
verum etiam pro sua laude iactantes, si probarent
Caecilianum  maioribus  suis  accusantibus  fuisse
damnatum ?  Quemadmodum  autem  in  ipsa
collatione  modis  omnibus [445] victi  sint,
quoniam  valde  prolixa  sunt  Gesta,  et  tibi  aliis
rebus  Romanae  paci  necessariis  occupato,
multum  est  ut  legantur,  Breviarium  eorum  tibi
legi forsitan poterit, quod credo habere fratrem et
coepiscopum meum Optatum ; aut si non habet,
potest  facillime  accipere  de  Ecclesia  Sitifensi :
quando quidem etiam liber iste iam sua prolixitate
curis tuis forsitan onerosus est.

VII.  Hoc  enim  contigit  Donatistis,  quod
accusatoribus sancti Danielis.  Sicut enim in illos
leones1616, sic in istos conversae sunt leges quibus
innocentem  opprimere  voluerunt ;  nisi  quod
propter misericordiam Christi, magis pro eis sunt
istae leges, quae illis videntur adversae : quoniam
multi  per  illas  correcti  sunt,  et  quotidie
corriguntur ;  et  se  esse  correctos,  atque  ab  illa
furiosa  pernicie  liberatos  gratias  agunt.  Et  qui
1616 Dan 6, 21.
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oderant  diligunt,  molestasque  sibi  fuisse
saluberrimas  leges,  quantum  in  insania
detestabantur,  tantum  recepta  sanitate
gratulantur ;  et  in  residuos,  cum quibus  fuerant
perituri, iam simili dilectione nobiscum, ut pariter
instemus ne illi  pereant, excitantur. Molestus est
enim  et  medicus  furenti  phrenetico,  et  pater
indisciplinato  filio ;  ille  ligando,  iste  caedendo ;
sed ambo diligendo. Si autem illos neglegant, et
perire  permittant,  ista  potius  mansuetudo  falsa
crudelis est. Si enim  equus et mulus, quibus non est
intellectus1617,  morsibus  et  calcibus  resistunt
hominibus  a  quibus  eorum  curanda  vulnera
contrectantur ;  et  cum  inter  dentes  eorum  et
calces  saepe  homines  periclitentur,  et  aliquando
vexentur,  non  tamen  eos  deserunt,  donec  per
dolores  et  molestias  medicinales  revocent  ad
salutem : quanto magis homo ab homine, et frater
a  fratre,  ne  in  aeternum  pereat,  non  est
deserendus,  qui  correctus  intellegere  potest
quantum [446] sibi  praestabatur  beneficium,
quando se persecutionem perpeti querebatur !

VIII. Sicut ergo Apostolus dicit :  Infatigabiles,
cum tempus habemus, operemur bonum ad omnes1618 : qui
possunt,  catholicorum  praedicatorum
sermonibus ;  qui  possunt,  catholicorum
principum  legibus ;  partim  per  eos  qui  divinis
admonitionibus,  partim  per  eos  qui  iussis

1617 Ps 31, 9.
1618 Gal 6, 9-10.
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imperialibus parent, omnes ad salutem vocentur,
omnes a pernicie revocentur. Quia et imperatores
quando pro falsitate contra veritatem constituunt
malas  leges,  probantur  bene  credentes,  et
coronantur  perseverantes :  quando  autem  pro
veritate contra falsitatem constituunt bonas leges,
terrentur  saevientes,  et  corriguntur  intellegentes.
Quicumque  ergo  legibus  imperatorum,  quae
contra veritatem Dei feruntur, obtemperare non
vult,  acquirit  grande  praemium :  quicumque
autem legibus imperatorum, quae pro Dei veritate
feruntur,  obtemperare  non vult,  acquirit  grande
supplicium.  Nam  et  temporibus  Prophetarum
omnes reges qui in populo Dei non prohibuerunt
nec everterunt quae contra Dei praecepta fuerant
instituta,  culpantur ;  et  qui  prohibuerunt  et
everterunt, super aliorum merita laudantur. Et rex
Nabuchodonosor,  cum  servus  esset  idolorum,
constituit  sacrilegam  legem  ut  simulacrum
adoraretur ;  sed  eius  impiae  constitutioni  qui
obedire noluerunt, pie fideliterque fecerunt : idem
tamen  rex,  divino  correctus  miraculo,  piam  et
laudabilem  legem  pro  veritate  constituit,  ut
quicumque diceret blasphemiam in Deum verum
Sidrac,  Misac,  et  Abdenago,  cum  domo  sua
penitus  interiret1619.  Hanc  legem  si  qui
contempserunt,  et  id  quod  fuerat  constitutum
merito perpessi sunt, debuerunt dicere quod isti
dicunt,  se  iustos  esse,  quia  ex  lege  regis [447]
1619 Dan 3, 5. 96.
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persecutionem patiebantur : quod utique dicerent,
si ita insanirent, sicuti isti insaniunt qui dividunt
membra Christi, et exsufflant Sacramenta Christi,
et  de  persecutione  gloriantur ;  quia  prohibentur
ista  facere  legibus  imperatorum,  quas
constituerunt  pro  unitate  Christi ;  et  iactant
fallaciter innocentiam suam, et quam non possunt
a  Domino  accipere,  ab  hominibus  quaerunt
martyrum gloriam.

IX. Veri autem martyres illi  sunt, de quibus
Dominus ait : Beati qui persecutionem patiuntur propter
iustitiam1620.  Non ergo qui propter iniquitatem, et
propter  christianae  unitatis  impiam  divisionem,
sed qui  propter  iustitiam  persecutionem  patiuntur,  hi
martyres  veri  sunt.  Nam  et  Agar  passa  est
persecutionem a Sara1621 ;  et illa erat sancta quae
faciebat,  illa  iniqua  quae  patiebatur.  Numquid
huic  persecutioni  quam  passa  est  Agar,
comparandus est sanctus David quem persecutus
est iniquus Saul1622 ? Valde utique distat, non quia
patiebatur, sed quia propter iustitiam patiebatur.
Et ipse Dominus cum latronibus crucifixus est1623 :
sed quos passio iungebat, causa separabat. Ideo in
Psalmo  vox  illa  intellegenda  est  verorum
martyrum,  volentium  se  discerni  a  martyribus
falsis :  Iudica  me,  Deus,  et  discerne  causam meam de

1620 Mt 5, 10.
1621 Gen 16, 6.
1622 1 Reg 18, 8 ss.
1623 Mt 23, 38 ; Mc 15, 27 ; Lc 22, 33.
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gente  non sancta1624 :  non dixit :  "Discerne poenam
meam" ;  sed :  Discerne  causam meam. Potest enim
esse  impiorum  similis  poena,  sed  dissimilis  est
martyrum causa ; quorum et illa vox est :  Iniuste
persecuti  sunt  me,  adiuva  me1625 :  ideo  se  dignum
existimavit  qui  adiuvaretur  iuste,  quia  illi
persequebantur  iniuste ;  nam  si  iuste  illi
persequerentur,  non  fuerat  adiuvandus,  sed
corrigendus. [448]

X. Si autem putant, quod nemo possit iuste
aliquem  persequi,  sicut  in  collatione  dixerunt,
illam esse veram Ecclesiam quae persecutionem
patitur1626,  non  quae  facit ;  omitto  dicere  quod
superius commemoravi, quia si ita est ut dicunt :
Caecilianus  ad  veram  Ecclesiam  pertinebat,
quando  eum  maiores  illorum  usque  ad
Imperatoris  iudicium accusando persequebantur.
Nos enim dicimus ideo illum ad veram Ecclesiam
pertinuisse,  non  quia  persecutionem  patiebatur,
sed quia propter iustitiam patiebatur ; illos autem
ideo  fuisse  abalienatos  ab  Ecclesia,  non  quia
persequebantur, sed quia iniuste persequebantur :
nos itaque hoc dicimus. Illi vero si non quaerunt
causas  quare  quisque  faciat  persecutionem,  vel
quare patiatur,  sed hoc putant esse signum veri
Christiani,  si  persecutionem  non  faciat,  sed
patiatur ; sine dubio Caecilianum in ea definitione

1624 Ps 42, 1.
1625 Ps 118, 86.
1626 Cf. AUG., Ad Donat. post collat. 16, 20.
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constituunt,  qui  non  faciebat,  sed  patiebatur :
maiores  autem  suos  ab  ea  definitione  foras
mittunt, qui faciebant, non patiebantur.

XI.  Sed hoc,  ut  dixi,  omitto ;  illud dico :  si
Ecclesia vera ipsa est quae persecutionem patitur,
non  quae  facit ;  quaerant  ab  Apostolo  quam
Ecclesiam  significabat  Sara,  quando
persecutionem faciebat  ancillae.  Liberam quippe
matrem  nostram,  coelestem  Ierusalem,  id  est
veram Dei Ecclesiam, in illa muliere dicit  fuisse
figuratam,  quae  affligebat  ancillam1627.  Si  autem
melius  discutiamus,  magis  illa  persequebatur
Saram superbiendo, quam illam Sara coercendo :
illa  enim  dominae  faciebat  iniuriam,  ista
imponebat superbae disciplinam. Deinde quaero,
si  boni  et  sancti  nemini  faciunt  persecutionem,
sed tantummodo patiuntur, cuius putant esse in
Psalmo vocem, ubi legitur : Persequar inimicos meos,
et comprehendam illos, et non convertar donec deficiant1628.
[449] Si  ergo  verum  dicere  vel  agnoscere
volumus,  est  persecutio  iniusta,  quam  faciunt
impii  Ecclesiae  Christi ;  et  est  iusta  persecutio,
quam faciunt impiis Ecclesiae Christi. Ista itaque
beata  est  quae  persecutionem  patitur  propter
iustitiam1629 ;  illi  vero  miseri  qui  persecutionem
patiuntur  propter  iniustitiam.  Proinde  ista
persequitur  diligendo,  illi  saeviendo ;  ista  ut

1627 Gal 4, 21-31.
1628 Ps 17, 38.
1629 Mt 5, 10.
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corrigat, illi ut evertant ; ista ut revocet ab errore,
illi  ut  praecipitent  in  errorem :  denique  ista
persequitur  inimicos  et  comprehendit,  donec
deficiant in vanitate, ut in veritate proficiant ; illi
autem  retribuentes  mala  pro  bonis1630,  quia  eis
consulimus  ad  aeternam  salutem,  etiam
temporalem nobis conantur auferre, sic amantes
homicidia,  ut in seipsis  ea perficiant,  quando in
aliis  perpetrare  non  possunt.  Sicut  enim  caritas
laborat Ecclesiae sic eos ab illa perditione liberare,
ut eorum nemo moriatur ; sic eorum laborat furor
aut  nos  occidere,  ut  suae  crudelitatis  pascant
libidinem,  aut  etiam  seipsos,  ne  perdidisse
videantur occidendorum hominum potestatem.

XII.  Qui  autem  nesciunt  consuetudinem
illorum,  putant  eos  modo  seipsos  occidere,
quando ab eorum insanissima dominatione,  per
occasionem legum istarum quae pro unitate sunt
constitutae,  tanti  populi  liberantur.  Qui  autem
sciunt et ante ipsas leges quid facere soleant, non
eorum mirantur mortes, sed recordantur mores ;
maxime quando adhuc cultus fuerat idolorum, ad
Paganorum  celeberrimas  solemnitates  ingentia
turbarum  agmina  veniebant,  non  ut  idola
frangerent,  sed  ut  interficerentur  a  cultoribus
idolorum. Nam illud si accepta legitima potestate
facere  vellent,  si  quid  eis  accidisset,  possent
habere  qualemcumque  umbram  nominis
martyrum ;  sed  ad  hoc  solum  veniebant,  ut
1630 Ps 34, 12.
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integris [450] idolis  ipsi  perimerentur :  nam
singuli  quique  valentissimi  iuvenes  cultores
idolorum, quis quot occideret ipsis idolis vovere
consueverant.  Quidam  etiam  se  trucidandos
armatis viatoribus ingerebant, percussuros eos se,
nisi ab eis perimerentur, terribiliter comminantes.
Nonnumquam  et  a  iudicibus  transeuntibus
extorquebant  violenter,  ut  a  carnificibus  vel  ab
officio ferirentur. Unde quidam illos sic illusisse
perhibetur, ut eos tamquam percutiendos ligari et
dimitti  iuberet,  atque  ita  eorum  impetum
incruentus  et  illaesus  evaderet.  Iamvero  per
abrupta praecipitia, per aquas et flammas occidere
seipsos, quotidianus illis ludus fuit. Haec enim eos
tria  mortis  genera  diabolus  docuit,  ut  mori
volentes, quando non inveniebant quem terrerent,
ut eius gladio ferirentur, per saxa se mitterent, aut
ignibus gurgitibusque donarent. Quis autem illos
haec  docuisse  credendus  est,  possidens  cor
eorum1631, nisi ille qui et Salvatori nostro, ut se de
pinna  templi  praecipitaret,  tamquam  de  Lege
suggessit1632 ?  Cuius  suggestionem  a  se  utique
prohiberent,  si  magistrum  Christum  in  corde
portarent1633.  Sed  quia  in  se  diabolo  potius
dederunt locum, aut sic pereunt quemadmodum
grex ille porcorum, quem de monte in mare turba

1631 Eccli 51, 28.
1632 Mt 4, 5-7 ; Lc 4, 9-13.
1633 Mt 23, 10.
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daemonum deiecit1634 ; aut illis mortibus erepti, et
pio  matris  Catholicae  gremio  collecti,  ita
liberantur,  quemadmodum  est  a  Domino
liberatus, quem pater eius a daemonio sanandum
obtulit,  dicens quod aliquando cadere in aquam,
aliquando in ignem soleret1635.

XIII.  Unde  magna  in  eos  fit  misericordia,
cum etiam per  istas  imperatorum leges,  ab  illa
secta,  ubi  per  doctrinas  daemoniorum
mendaciloquorum  mala  ista  didicerunt,  prius
eripiuntur  inviti,  ut  in  Catholica  postea  bonis
praeceptis  et  moribus  sanentur  assueti.  Nam
multi [451] eorum quorum iam in unitate Christi,
pium fidei fervorem caritatemque miramur, cum
magna laetitia Deo gratias agunt quod illo errore
caruerunt,  ubi  mala  ista  bona  putaverunt :  quas
gratias  modo  volentes  non  agerent,  nisi  prius
etiam  nolentes  ab  illa  nefaria  societate
discederent.  Quid  de  illis  dicamus,  qui  nobis
quotidie confitentur quod iam olim volebant esse
catholici ; sed inter eos habitabant, inter quos id
quod volebant esse non poterant per infirmitatem
timoris,  ubi  si  unum  verbum  pro  Catholica
dicerent,  et  ipsi  et  domus  eorum  funditus
everterentur ?  Quis  est  tam  demens,  qui  neget
istis debuisse per iussa imperialia subveniri, ut de
tanto  eruerentur  malo,  dum  illi  quos  timebant
timere coguntur, et eodem timore aut etiam ipsi

1634 Mt 8, 32 ; Mc 5, 13.
1635 Mt 17, 14-18 ; Mc 9, 16-26.
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corriguntur,  aut  certe  cum  se  correctos  esse
confingunt,  correctis  parcunt,  a  quibus  antea
timebantur ?

XIV. Si autem seipsos occidere voluerint, ne
illi  qui  liberandi  sunt  liberentur,  et  eo  modo
liberantium terrere pietatem, ut  dum timetur ne
quidam perditi  pereant, non eruantur perditioni,
qui vel iam nolebant perire, vel coerciti poterant
non  perire ;  quid  hic  agit  caritas  christiana,
praesertim cum illi qui suas mortes voluntarias et
furiosas  minantur,  in  populorum  liberandorum
comparatione  perpauci  sint ?  Quid  agit  ergo
fraterna dilectio ? utrum dum paucis transitorios
ignes metuit caminorum, dimittit omnes aeternis
ignibus  gehennarum ;  et  tam  multos  vel  iam
volentes, vel postea non valentes per catholicam
pacem  ad  vitam  venire  perpetuam,  relinquit  in
interitum  sempiternum,  cavendo  ne  quidam
voluntario  moriantur  interitu,  qui  vivunt  ad
impedimentum  salutis  aliorum,  quos  non
permittunt secundum Christi doctrinam vivere, ut
eos  doceant  quocumque  tempore  secundum
consuetudinem doctrinae diabolicae ad eas, [452]
quae in  illis  modo timentur,  mortes  voluntarias
festinare ?  an potius  conservat  quos  potest,  etsi
sponte pereant quos conservare non potest ? Ut
enim omnes vivant, ardenter exoptat ; sed omnes
ne pereant, plus laborat. Gratias autem Domino,
quod et apud nos, non quidem in omnibus, sed
valde in pluribus locis, et per alias Africae partes,
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sine  ullis  istorum  insanorum  mortibus,  pax
catholica cucurrit, et currit. Ibi autem illa funesta
contingunt,  ubi  est  tam  furiosum  et  inutile
hominum genus,  qui  et  aliis  temporibus  eadem
facere consueverunt.

XV.  Et  prius  quidem  quam  istae  leges  a
catholicis  imperatoribus  mitterentur,  pacis  atque
unitatis Christi paulatim doctrina crescebat, et in
eam quisque sicut discebat, et volebat, et poterat,
ex  ipsa  parte  transibat ;  cum  tamen  apud  illos
perditorum  hominum  dementissimi  greges  in
diversis causis quietem innocentium perturbarent.
Quis  non  dominus  servum  suum  timere
compulsus  est,  si  ad  illorum  patrocinium
confugisset ?  quis  eversori  minari  saltem
audebat ?  aut  auctori ?  Quis  consumptorem
apothecarum,  quis  quemlibet  poterat  exigere
debitorem,  auxilium  eorum  defensionemque
poscentem ?  Timore  fustium  et  incendiorum
mortisque  praesentis,  pessimorum servorum,  ut
liberi  abscederent,  tabulae frangebantur.  Extorta
debitoribus chirographa reddebantur. Quicumque
dura  illorum  verba  contempserant,  durioribus
verberibus,  quod  iubebant,  facere  cogebantur.
Innocentium  qui  eos  offenderant,  domus  aut
deponebantur ad solum, aut ignibus cremabantur.
Quidam  patresfamilias  honesto  loco  nati,  et
generoso  cultu  educati,  vix  vivi  post  eorum
caedes ablati sunt, vel vincti ad molam, et eam in
gyrum ducere, tamquam iumenta contemptibilia,
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verbere  adacti  sunt.  Quod  enim  de  legibus
auxilium  a  civilibus  potestatibus  adversus  eos
aliquid  valuit ?  quis  in  praesentia [453] eorum
officialis  anhelavit ?  quis,  quod  illi  noluissent,
exactor  exegit ?  quis  eos  qui  eorum  caedibus
exstincti  sunt,  vindicare  tentavit,  nisi  quod
propria de illis poenas poscebat insania, cum alii
provocandis  in se gladiis hominum, quos, ut ab
eis  ferirentur,  morte  terrebant,  alii  per  varia
praecipitia,  alii  per  aquas,  alii  per  ignes  se  in
mortes  voluntarias  usquequaque  mittebant,  et
animas  ferales  a  se  sibi  illatis  suppliciis
proiciebant ?

XVI.  Horrebant  ista  plurimi  in  ipsa
superstitione  haeretica  constituti ;  et  cum
innocentiae suae sufficere arbitrarentur quod sibi
talia  displicerent,  dicebatur  eis  a  catholicis :  "Si
innocentiam  vestram  mala  ista  non  polluunt,
quomodo dicitis orbem christianum vel falsis, vel
certe  ignotis  Caeciliani  peccatis  esse  pollutum ?
quomodo vos nefario scelere, ab unitate catholica,
tamquam ab area dominica separatis, quae usque
ad tempus ventilationis  necesse est ut habeat et
frumentum  in  horreo  recondendum,  et  paleam
ignibus consumendam ?"1636 Atque ita quibusdam
ratio reddebatur, ut aliqui ad unitatem catholicam,
etiam  inimicitias  perditorum  parati  sustinere,
transirent ;  sed  plures,  quamvis  id  vellent,  eos
tamen  homines,  quibus  tanta  fuerat  licentia
1636 Mt 3, 12 ; Lc 3, 17.
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saeviendi, inimicos facere non audebant : nonnulli
quippe  illos,  cum  ad  nos  transissent,
crudelissimos passi sunt.

XVII.  Accidit  etiam  ut  apud  Carthaginem
quemdam diaconum suum, nomine Maximianum,
contra  episcopum  suum  superbientem,  quidam
episcoporum eiusdem partis, facto schismate et in
plebe Carthaginis divisa parte Donati ordinarent
episcopum contra episcopum. Quod cum eorum
pluribus  displiceret,  eumdem Maximianum cum
aliis  duodecim  qui  eius  ordinationi  praesentes
adfuerunt,  damnaverunt,  caeteris  autem  ad
eamdem societatem schismatis pertinentibus, die
constituto, [454] facultatem  redeundi  dederunt.
Sed postea ex ipsis duodecim quosdam, et ex illis
quibus  dilatio  data  fuerat,  post  diem  positum
redeuntes, propter pacem suam in suis honoribus
susceperunt ;  et  quoscumque  extra  ipsorum
communionem  damnati  baptizaverant,
rebaptizare  non  ausi  sunt.  Coepit  hoc  eorum
factum contra illos pro Catholica multum valere,
ut ora eorum penitus clauderentur. Quae res cum
(sicut  oportebat)  ad  sanandos  ab  schismate
animos  hominum  spargeretur  instantius,  et
quaquaversum poterat, catholicorum sermonibus
ac  disputationibus  monstraretur  eos  pro  pace
Donati  et  damnatos  suos  in  honorem  suum
integrum suscepisse, et baptismum quem damnati
vel etiam dilati, foris ab Ecclesia eorum dederant,
non  ausos  fuisse  rescindere ;  et  orbi  terrarum
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contra  pacem  Christi  contaminationem,  nescio
quorum,  obiicere  peccatorum,  et  evacuare
baptismum in illis quoque Ecclesiis datum, unde
in  Africam  venit  ipsum  Evangelium :  plurimi
confundebantur,  et  manifesta  veritate
erubescentes  corrigebantur,  solito  crebrius,  et
multo  magis  ubicumque  ab  eorum  saevitia
respirabat aliquanta libertas.

XVIII. Tum vero illi sic exarserunt, et tantis
sunt  odiorum stimulis  incitati,  ut  contra  eorum
insidias atque violentias et apertissima latrocinia,
vix ullae nostrae communionis Ecclesiae possent
esse  securae,  vix  ulla  via  tuta  qua  iter  agerent
quicumque  adversus  eorum  rabiem  pacem
catholicam  praedicarent,  eorumque  dementiam
perspicua  veritate  convincerent.  Usque  adeo
prorsus non solum laicis, vel quibuslibet clericis,
sed  ipsis  quoque  episcopis  catholicis
quodammodo  proponebatur  dura  conditio.  Aut
enim tacenda erat  veritas,  aut  eorum immanitas
perferenda.  Sed  si  veritas  taceretur,  non  solum
nemo  fuerat  eius  silentio  liberandus,  sed  multi
etiam [455] illorum seductione perdendi : si autem
veritatis  praedicatione  furor  eorum  ad
saeviendum  provocaretur,  aliquibus  liberatis
nostrisque  firmatis,  rursus  a  sequenda  veritate
formido  impediret  infirmos.  Cum  igitur  his
angustiis  affligeretur  Ecclesia,  quisquis  existimat
omnia potius sustinenda, quam Dei auxilium, ut
per  christianos  imperatores  ferretur,  fuisse
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poscendum, parum attendit  non bonam de hac
neglegentia reddi potuisse rationem.

XIX.  Quod  enim  dicunt  qui  contra  suas
impietates leges iustas institui nolunt, non petiisse
a regibus terrae Apostolos talia, non considerant
aliud  fuisse  tunc  tempus,  et  omnia  suis
temporibus  agi.  Quis  enim  tunc  in  Christum
crediderat  imperator,  qui  ei  pro  pietate  contra
impietatem leges ferendo serviret, quando adhuc
illud propheticum complebatur :  Quare fremuerunt
gentes, et populi meditati sunt inania ? Astiterunt reges
terrae,  et  principes  convenerunt  in  unum  adversus
Dominum,  et  adversus  Christum  eius1637 : nondum
autem  agebatur,  quod  paulo  post  in  eodem
psalmo dicitur : Et nunc reges intellegite ; erudimini qui
iudicatis terram. Servite Domino in timore, et exsultate ei
cum  tremore1638.  Quomodo  ergo  reges  Domino
serviunt  in  timore,  nisi  ea  quae  contra  iussa
Domini  fiunt,  religiosa  severitate  prohibendo
atque plectendo ? Aliter  enim servit,  quia  homo
est ; aliter, quia etiam rex est : quia homo est enim
ei servit vivendo fideliter ; quia vero etiam rex est,
servit  leges  iusta  praecipientes  et  contraria
prohibentes  convenienti  vigore  sanciendo.  Sicut
servivit Ezechias, lucos et templa idolorum, et illa
excelsa  quae  contra  praecepta  Dei  fuerant
constructa  destruendo1639 :  sicut  servivit  Iosias,

1637 Ps 2, 1-2.
1638 Ps 2, 10-11.
1639 4 Reg 18, 4.
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talia  et  ipse  faciendo1640 :  sicut  servivit  rex
Ninivitarum,  universam civitatem ad placandum
Dominum [456] compellendo1641 :  sicut  servivit
Darius, idolum frangendum in potestatem Danieli
dando,  et  inimicos  eius  leonibus  ingerendo1642 :
sicut  servivit  Nabuchodonosor,  de  quo  iam
diximus,  omnes  in  regno  suo  positos  a
blasphemando  Deo  lege  terribili  prohibendo1643.
In hoc ergo serviunt Domino reges, in quantum
sunt reges, cum ea faciunt ad serviendum illi, quae
non possunt facere nisi reges.

XX.  Cum  itaque  nondum  reges  Domino
servirent  temporibus  Apostolorum,  sed  adhuc
meditarentur  inania  adversus  Dominum  et
adversus Christum eius, ut Prophetarum praedicta
omnia  complerentur,  non  utique  tunc  possent
impietates legibus prohiberi,  sed potius exerceri.
Sic enim ordo temporum volvebatur, ut et Iudaei
occiderent  praedicatores  Christi,  putantes  se
officium Deo facere, sicut praedixerat Christus1644,
et  Gentes  fremerent  adversus  Christianos,  et
omnes patientia  martyrum vinceret.  Postea vero
quam  coepit  impleri  quod  scriptum  est :  Et
adorabunt eum omnes reges terrae ; omnes gentes servient

1640 4 Reg 23, 4-20.
1641 2 Ion 3, 6-9.
1642 Dan 14, 21. 41.
1643 Dan 3, 96.
1644 Io 16, 2.
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illi1645 ;  quis mente sobrius regibus dicat : "Nolite
curare  in  regno  vestro  a  quo  teneatur  vel
oppugnetur Ecclesia Domini vestri ; non ad vos
pertineat,  in  regno  vestro  quis  velit  esse  sive
religiosus,  sive  sacrilegus" :  quibus  dici  non
potest :  "Non ad vos pertineat,  in  regno vestro
quis  velit  pudicus  esse,  quis  impudicus" ?  Cur
enim  cum  datum  sit  divinitus  homini  liberum
arbitrium, adulteria legibus puniantur, et sacrilegia
permittantur ?  An  fidem non  servare  levius  est
animam Deo, quam feminam viro ? aut si ea quae
non  contemptu,  sed  ignorantia  religionis
committuntur,  mitius  vindicanda,  numquid  ideo
neglegenda sunt ?

XXI. Melius essa quidem (quis dubitaverit ?)
ad Deum [457] colendum doctrina homines duci,
quam  poenae  timore  vel  dolore  compelli :  sed
non quia isti meliores sunt, ideo illi qui tales non
sunt, neglegendi sunt. Multis enim profuit (quod
experimentis  probavimus  et  probamus)  prius
timore vel dolore cogi, ut postea possent doceri,
aut  quod  iam  verbis  didicerant,  opere  sectari.
Proponunt  nobis  quidam  sententiam  cuiusdam
saecularis auctoris, qui dixit :

Pudore et liberalitate liberos
Retinere, satius esse credo, quam metu1646.

1645 Ps 71, 11.
1646 TEREN., Adel., 1, 57-58.
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Hoc quidem verum est ; sed sicut meliores sunt
quos  dirigit  amor,  ita  plures  sunt  quos  corrigit
timor. Nam ut de ipso auctore istis respondeatur,
apud illum etiam legunt :

Tu nisi malo coactus, recte facere nescis1647.

Porro  autem  Scriptura  divina,  et  propter  illos
meliores dixit :  Timor non est in caritate ; sed perfecta
caritas  foras  mittit  timorem1648 ;  et  propter  hos
inferiores,  qui  plures  sunt,  ait :  Verbis  non
emendabitur  servus  durus ;  si  enim  et  intellexerit,  non
obediet1649.  Cum dixit,  verbis  eum non  emendari,
non eum iussit deseri,  sed tacite admonuit unde
debeat  emendari :  alioquin  non  diceret :  Verbis
non emendabitur ; sed tantummodo diceret : "Non
emendabitur". Alio quippe loco dicit  non solum
servum,  sed  etiam  filium  indisciplinatum  plagis
esse  coercendum ;  et  magno  fructu :  nam :  Tu
quidem, inquit,  percutis  eum virga ;  animam vero  eius
liberabis a morte1650 ; et alibi dicit :  Qui parcit baculo,
odit filium suum1651. Da enim qui recta fide veroque
intellectu,  totis animae suae viribus dicat :  Sitivit
anima mea ad Deum vivum ; quando veniam, et apparebo
ante  faciem  Dei ?1652 et  huic  tali,  non  solum
temporalium poenarum,  vel  imperialium  legum,

1647 TEREN., Adel., 1, 69-75 (loc. adbrev. a CICER., Actio in Verr. 3, 62).
1648 1 Io 4, 18.
1649 Prov 29, 19.
1650 Prov 23, 14.
1651 Prov 13, 24.
1652 Ps 41, 3.

733



sed  nec  gehennarum  timor  est  necessarius,  cui
tam desiderabile [458] bonum est adhaerere Deo1653, ut
non  solum  ab  illa  felicitate  alienari,  tamquam
magnum  supplicium  perhorrescat,  verum  etiam
differri moleste ferat. Sed tamen antequam dicant
boni  filii :  Concupiscentiam habemus  dissolvi,  et  esse
cum Christo1654 ; multi prius, tamquam mali servi et
quodammodo  improbi  fugitivi,  ad  Dominum
suum  temporalium  flagellorum  verbere
revocantur.

XXII.  Quis enim nos potest amplius amare
quam  Christus,  qui  animam  suam  posuit  pro
ovibus  suis1655 ?  Et  tamen  cum Petrum et  alios
Apostolos  solo  verbo  vocasset,  Paulum  prius
Saulum,  Ecclesiae  suae  postea  magnum
aedificatorem,  sed horrendum antea vastatorem,
non  solum  voce  compescuit,  verum  etiam
potestate prostravit, atque ut infidelitatis tenebris
saevientem  ad  desiderandum  lumen  cordis
urgeret  prius  corporis  caecitate  percussit1656.  Si
poena  illa  non  esset,  non  ab  ea  postmodum
sanaretur : et quando apertis oculis nihil videbat,
si  eos  salvos  haberet,  non  ad  impositionem
manus  Ananiae,  ut  eorum  aperiretur  obtutus,
tamquam  squamas,  quibus  clausus  fuerat,  inde

1653 Ps 72, 28.
1654 Phil 1, 23.
1655 Io 10, 15.
1656 Cf. Mt 4, 18-22 ; Mc 1, 16-20 ; Lc 5, 1-11 ; Io 1, 35-43.
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cecidisse  Scriptura  narraret1657.  Ubi  est  quod isti
clamare consueverunt : "Liberum est credere, vel
non  credere ?  cui  vim  Christus  intulit ?  quem
coegit ?".  Ecce  habent  Paulum  apostolum ;
agnoscant  in  eo  prius  cogentem  Christum,  et
postea  docentem  prius  ferientem,  et  postea
consolantem. Mirum est autem quomodo ille qui
poena  corporis  ad  Evangelium coactus  intravit,
plus illis omnibus qui solo verbo vocati sunt, in
Evangelio  laboravit1658 ;  et  quem  maior  timor
compulit ad caritatem, eius perfecta caritas foras misit
timorem1659.

XXIII.  Cur  ergo  non  cogeret  Ecclesia
perditos  filios [459] ut  redirent,  si  perditi  filii
coegerunt alios ut perirent ? Quamvis etiam illos
quos  non  coegerunt,  sed  tantummodo
seduxerunt, si per terribiles sed salubres leges in
eius  gremium revocentur1660,  blandius  pia  mater
amplectitur, et de illis multo amplius quam de his
quos  numquam  perdiderat,  gratulatur.  Annon
pertinet  ad  diligentiam  pastoralem,  etiam  illas
oves  quae  non  violenter  ereptae,  sed  blande
leniterque  seductae,  a  grege  aberraverint,  et  ab
alienis  coeperint  possideri,  inventas  ad  ovile
dominicum,  si  resistere  voluerint,  flagellorum
terroribus,  vel  etiam  doloribus  revocare :

1657 Act 9, 1-18 ; 13, 9.
1658 1 Cor 15, 10.
1659 1 Io 4, 18.
1660 Mt 18, 12-13 ; Lc 15, 4-7.
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praesertim  quoniam si  apud fugitivos  servos  et
praedones fecunditate multiplicentur,  plus habet
iuris quod in eis dominicus character agnoscitur ;
qui  in  eis  quos  suscipimus,  nec  tamen
rebaptizamus,  minime  violatur ?  Sic  enim  error
corrigendus  est  ovis,  ut  non in  ea  corrumpatur
signaculum  Redemptoris.  Neque  enim,  si
quisquam  regio  charactere  a  signato  desertore
signetur,  et  accipiant  indulgentiam,  atque  ille
redeat  ad militiam,  ille  autem esse  in  militia,  in
qua  nondum  erat,  incipiat ;  in  aliquo  eorum
character  ille  rescinditur.  An  non  potius  in
ambobus agnoscitur, et honore debito, quoniam
regius  est,  approbatur.  Quia  ergo  non  possunt
malum  esse  ostendere  quo  coguntur,  nec  ad
bonum  se  cogi  oportere  contendunt.  Sed  a
Christo  coactum  ostendimus  Paulum :  imitatur
itaque Ecclesia in istis cogendis Dominum suum,
quae prius ut neminem cogeret exspectavit, ut de
fide regum atque gentium praedicatio prophetica
compleretur1661.

XXIV.  Etiam  hinc  enim  non  absurde
intellegitur  illa  apostolica  sententia,  ubi  Paulus
beatus dicit :  Parati ulcisci omnem inobedientiam, cum
completa fuerit prior obedientia vestra1662. Unde et ipse
Dominus ad magnam [460] coenam suam prius
adduci iubet convivas, postea cogi : nam cum ei
servi  sui  respondissent :  Domine,  factum  est  quod

1661 Ps 71, 11.
1662 2 Cor 10, 6.
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iussisti, et adhuc est locus ; Exite, inquit, in vias et sepes,
et quoscumque inveneritis, cogite intrare1663. In illis ergo
qui leniter primo adducti sunt, completa est prior
obedientia ;  in  istis  autem  qui  coguntur,
inobedientia coercetur : nam quid est, cogite intrare,
cum primo dictum esset,  adducite, et  responsum
esset :  Factum est quod iussisti,  et adhuc est locus ? Si
miraculorum  terroribus  cogendos  voluisset
intellegi ;  magis  ad  eos  qui  prius  vocati  sunt,
divina  miracula  multa  facta  sunt,  maxime  ad
Iudaeos de quibus dictum est Iudaei signa petunt1664 :
in  ipsis  quoque  Gentilibus  talia  temporibus
Apostolorum  miracula  Evangelium
commendaverunt,  ut  si  talibus  cogi  iuberentur,
priores, ut dixi, potius convivae coacti esse merito
crederentur.  Quapropter,  si  potestate  quam per
religionem ac fidem regum, tempore quo debuit,
divino munere accepit Ecclesia, hi qui inveniuntur
in  viis  et  in  sepibus,  id  est  in  haeresibus  et
schismatibus,  coguntur  intrare ;  non  quia
coguntur  reprehendant,  sed  quo  cogantur,
attendant. Convivium Domini, unitas est corporis
Christi,  non  solum  in  Sacramento  altaris,  sed
etiam  in  vinculo  pacis1665.  De ipsis  sane possumus
verissime  dicere  quod  neminem  cogant  ad
bonum :  quoscumque enim cogunt,  non cogunt
nisi ad malum.

1663 Lc 14, 16. 21. 23.
1664 1 Cor 1, 22.
1665 Eph 4, 3.
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XXV.  Verumtamen  antequam  istae  leges
quibus ad convivium sanctum coguntur intrare, in
Africam  mitterentur,  nonnullis  fratribus
videbatur,  in  quibus  et  ego  eram,  quamvis
Donatistarum  rabies  usquequaque  saeviret,  non
esse  petendum  ab  imperatoribus  ut  ipsam
haeresim  iuberent  omnino  non  esse,  poenam
constituendo [461] eis qui in illa esse voluissent ;
sed hoc potius constituerent,  ut  eorum furiosas
violentias  non  paterentur  qui  veritatem
catholicam  vel  praedicarent  loquendo,  vel
legerent  constituendo.  Quod  eo  modo  fieri
aliquatenus  posse  arbitrabamur,  si  legem
piissimae memoriae Theodosii,  quam generaliter
in  omnes  haereticos  promulgavit :  Ut  quisquis
eorum episcopus vel clericus ubilibet esset inventus, decem
libris  auri  multaretur1666, expressius  in  Donatistas,
qui  se  negabant  haereticos,  ita  confirmarent,  ut
non  omnes  ea  multa  ferirentur,  sed in  quorum
regionibus  aliquas  violentias  a  clericis,  vel  a
Circumcellionibus,  vel  populis  eorum,  Ecclesia
catholica  pateretur :  ut  scilicet  post
protestationem  Catholicorum  qui  fuissent  ista
perpessi,  iam  cura  ordinum  ad  persolvendam
multam episcopi sive ministri  caeteri tenerentur.
Ita  enim existimabamus eis  territis,  et  nihil  tale
facere  audentibus,  posse  libere  doceri  et  teneri
catholicam veritatem, ut ad eam cogeretur nemo,
sed eam qui vellet, sine formidine sequeretur, ne
1666 Cf. Cod. Theodos. 16, 5, 21.
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falsos  et  simulatores  catholicos  haberemus.  Et
quamvis aliis fratribus aliud videretur, iam aetate
gravioribus,  vel  multarum civitatum et  locorum
exempla  curantibus,  ubi  firmam  et  veram
catholicam  videbamus,  quae  tamen  ibi  talibus
beneficiis Dei constituta esset atque firmata, dum
per  priorum  imperatorum  leges  ad
communionem homines  catholicam cogerentur ;
obtinuimus  tamen ut  illud  potius  quod dixi,  ab
imperatoribus peteretur : decretum est in concilio
nostro, legati ad Comitatum missi sunt.

XXVI. Sed Dei maior misericordia, qui sciret
harum  legum  terror  et  quaedam  medicinalis
molestia quam multorum esset pravis vel frigidis
animis  necessaria,  et  illi  duritiae  quae  verbis
emendari  non  potest,  sed  tamen  aliquantula
severitate disciplinae potest, id egit ut legati [462]
nostri  quod  susceperant,  obtinere  non  possent.
Iam enim nos praevenerant ex aliis locis quaedam
episcoporum  querelae  gravissimae,  qui  mala
fuerant ab ipsis multa perpessi, et a suis sedibus
exturbati ;  praecipue  horrenda  et  incredibilis
caedes  Maximiani  episcopi  catholici  Ecclesiae
Bagaiensis effecit ut nostra legatio iam quid ageret
non haberet. Iam enim lex fuerat promulgata, ut
tantae  immanitatis  haeresis  Donatistarum,  cui
crudelius  parci  videbatur  quam  ipsa  saeviebat,
non tantum violenta esse, sed omnino esse non
sineretur  impune :  non tamen supplicio  capitali,
propter  servandam  etiam  circa  indignos
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mansuetudinem  christianam,  sed  pecuniariis
damnis propositis,  et in episcopos vel ministros
eorum exsilio constituto.

XXVII.  Supradictum  quippe  episcopum
Bagaiensem, quoniam apud ordinarium iudicem,
dicta inter partes sententia,  obtinuerat basilicam,
quam illi, cum catholica esset, invaserant, stantem
ad  altare  irruentes  horrendo  impetu  et  furore
crudeli,  fustibus  et  cuiuscemodi  telis,  lignis
denique  eiusdem  altaris  effracti  immaniter
ceciderunt ;  pugione  etiam  percusserunt  in
inguine ;  quo  vulnere  sanguis  effluens  eum
exanimem redderet, nisi ei ad vitam maior saevitia
eorum profuisset.  Nam cum graviter  sauciatum
per  terram  insuper  traherent,  exundanti  venae
pulvis  obstrusus  sanguinem  abstinuit,  cuius
effusione  ibat  in  mortem.  Deinde  cum  ab  eis
tandem  relictum,  nostri  cum  psalmis  auferre
tentarent,  illi  ira  ardentiore  succensi,  eum  de
portantium  manibus  abstulerunt,  male  multatis
fugatisque  Catholicis,  quos  ingenti  multitudine
superabant, et facile saeviendo terrebant. Inde in
quamdam  turrem  levatum,  iam  defecisse
arbitrantes,  cum  ille  adhuc  viveret,  abiecerunt.
Sed  quodam  molli  aggere  exceptus,  et  a
quibusdam  nocte [463] transeuntibus  per
lucernam conspectus, agnitus atque collectus,  et
ad religiosam domum apportatus, adhibita magna
cura,  post  multos  dies  ab  illa  desperatione
recreatus est :  occisum eum tamen fama scelere
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Donatistarum etiam trans mare nuntiaverat ; quo
posteaquam  venit,  et  vita  eius  inopinatissima
apparuit,  cicatricibus,  suis  tam  multis,  tam
ingentibus,  tam  recentibus,  non  frustra  famam
mortuum se nuntiasse monstravit.

XXVIII. Auxilium ergo petivit ab imperatore
christiano,  non  tam  sui  ulciscendi  causa,  quam
tuendae  Ecclesiae  sibi  creditae.  Quod  si
praetermisisset,  non  eius  fuisset  laudanda
patientia, sed neglegentia merito culpanda. Neque
enim et  apostolus  Paulus  vitae  suae  transitoriae
consulebat, sed Ecclesiae Dei, quando contra illos
qui  eum  occidere  conspiraverant,  consilium
illorum  tribuno  ut  proderetur  effecit :  unde
factum  est  ut  eum  ad  locum  quo  fuerat
perducendus, deduceret miles armatus, ne illorum
pateretur  insidias1667.  Romanas  etiam  leges
implorare minime dubitavit, civem Romanum se
esse proclamans, quos tunc affligi verberibus non
licebat1668 :  itemque  ne  Iudaeis  eum  interimere
cupientibus  traderetur,  Caesaris  poposcit
auxilium,  Romani  quidem  principis,  sed  non
christiani1669. Ubi satis ostendit quid facere postea
deberent  Christi  dispensatores,  quando
imperatores  christianos  periclitante  Ecclesia
reperirent.  Hinc  ergo  factum  est  ut  Imperator
religiosus et pius, perlatis in notitiam suam talibus

1667 Act 23, 12-32.
1668 Act 22, 24-29.
1669 Act 25, 11.
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causis,  mallet  piissimis  legibus  illius  impietatis
errorem  omnino  corrigere,  et  eos  qui  contra
Christum  Christi  signa  portarent,  ad  unitatem
catholicam terrendo et coercendo redigere, quam
saeviendi  tantummodo  auferre  licentiam,  et
errandi ac pereundi relinquere. [464]

XXIX. Iamvero cum ipsae leges venissent in
Africam,  praecipue  illi  qui  quaerebant
occasionem, aut saevitiam furentium metuebant,
aut  suos  verecundabantur  offendere,  ad
Ecclesiam continuo transierunt.  Multi  etiam qui
sola  illic  a  parentibus  tradita  consuetudine
tenebantur,  qualem  vero  causam  ipsa  haeresis
haberet numquam antea cogitaverant, numquam
quaerere  et  considerare  voluerant,  mox  ubi
coeperunt  advertere,  et  nihil  in  ea  dignum
invenire  propter  quod  tanta  damna  paterentur,
sine  ulla  difficultate  catholici  facti  sunt :  docuit
enim eos  sollicitudo,  quos  neglegentes  securitas
fecerat.  Istorum  autem  omnium  praecedentium
auctoritatem et  persuasionem secuti  sunt  multi,
qui minus idonei erant per seipsos intellegere quid
distaret  inter  Donatistarum  errorem,  et
catholicam veritatem.

XXX.  Ita  cum  magna  agmina  populorum
vera  mater  in  sinum  gaudens  reciperet,
remanserunt turbae durae, et in illa peste infelici
animositate  sistentes.  Ex  his  quoque  plurimi
simulando  communicaverunt,  alii  paucitate
latuerunt.  Sed  illi  qui  simulabant,  paulatim
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assuescendo et praedicationem veritatis audiendo,
maxime post collationem et disputationem quae
inter nos et episcopos eorum apud Carthaginem
fuit, ex magna parte correcti sunt. In quibusdam
vero locis, ubi pertinacior et impacatior praevaluit
multitudo,  cui  resistere  non  poterant  pauciores
quorum  erat  melior  de  communione  sententia,
aut  turbae  auctoritati  paucorum  potentiorum
subditae  in  malam  partem  obtemperarunt,
aliquanto  diutius  laboratum est.  Ex  his  sunt  in
quibus  adhuc  laboratur,  in  quo  labore  multa
Catholici, et maxime episcopi et clerici horrenda
et  dura  perpessi  sunt,  quae  commemorare
longum  est ;  quando  quorumdam  et  oculi
exstincti  sunt,  et  cuiusdam  episcopi  manus  et
lingua praecisa est ; nonnulli etiam [465] trucidati
sunt.  Taceo  crudelissimas  caedes,  et  domorum
depraedationes,  per  nocturnas  aggressiones  et
incendia,  non  solum privatorum habitaculorum,
verum etiam ecclesiarum ;  in quas flammas non
defuerunt qui et Codices dominicos mitterent.

XXXI.  Sed  nos  huiusmodi  afflictos  malis,
consequens  consolatus  est  fructus.  Nam
ubicumque  a  perditis  ista  commissa  sunt,  ibi
ferventius  atque  perfectius  unitas  christiana
profecit, et uberius laudatur Dominus, qui donare
dignatus  est  ut  servi  eius  passionibus  suis
lucrarentur  fratres  suos,  et  oves  eius  mortifero
errore  dispersas  in  pacem  salutis  aeternae  suo
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sanguine congregarent1670. Potens est Dominus et
misericors,  quem  quotidie  rogamus  ut  etiam
caeteris  det  poenitentiam,  et  resipiscant  de  diaboli
laqueis,  a  quo  captivi  tenentur  secundum  ipsius
voluntatem1671 :  qui  non  quaerunt  nisi  unde  nobis
calumnientur,  et  retribuant  mala  pro  bonis1672 ;
quia  nec  intellegere  noverunt,  quem  circa  eos
animum dilectionemque  servemus,  et  quomodo
eos velimus secundum Domini praeceptum, quod
per  Ezechielem  prophetam  pastoribus  dedit,
revocare errantes, et perditos invenire1673.

XXXII.  Illi  autem,  quod  et  alibi  aliquando
diximus,  et  quod  nobis  faciunt,  sibi  non
imputant ;  et  quod sibi  faciunt,  nobis  imputant.
Quis  enim  nostrum  velit  non  solum  aliquem
illorum perire, verum etiam aliquid perdere ? Sed
si aliter non meruit pacem habere domus David,
nisi  Absalon  filius  eius  in  bello  quod  contra
patrem gerebat, fuisset exstinctus, quamvis magna
cura  mandaverit  suis  ut  eum  quantum  possent
vivum  salvumque  servarent,  ut  esset  cui
poenitenti  paternus  affectus  ignosceret ;  quid  ei
restitit,  nisi  perditum  flere,  et  sui  regni  pace
acquisita  suam moestitiam consolari1674.  Sic  ergo
catholica [466] mater,  bellantibus  adversus  eam

1670 Mt 18, 15 ; Ez 34, 5-6.
1671 2 Tim 2, 25-26.
1672 Ps 34, 12.
1673 Ez 34, 4-6.
1674 2 Reg 18, 5-15. 33 ; 22, 1-51.
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quibus aliis  quam filiis  suis,  quia  utique ex ipsa
magna arbore quae ramorum suorum porrectione
toto orbe diffunditur1675, iste in Africa ramusculus
fractus est1676, cum eos caritate parturiat ut redeant
ad  radicem  sine  qua  veram  vitam  habere  non
possunt1677 ; si aliquorum perditione caeteros tam
multos  colligit,  praesertim  quia  isti,  non  sicut
Absalon  casu  bellico,  sed  spontaneo  magis
interitu pereunt, dolorem materni cordis lenit et
sanat tantorum liberatione  populorum.  Quorum
si  videas  in  Christi  pace  laetitias,  frequentias,
alacritates, et ad hymnos audiendos et canendos,
et  ad  verbum  Dei  percipiendum  celebres
hilaresque  conventus,  multorumque  in  eis  cum
dolore magno recordationem praeteriti erroris, et
cum gaudio considerationem cognitae veritatis, et
cum  indignatione  et  detestatione  mendacium
magistrorum, quod modo cognoscant de nostris
Sacramentis  quam  falsa  iactaverint ;  multorum
etiam in eis confessiones quod olim vellent esse
catholici,  nec  inter  homines  tanti  furoris
auderent : horum ergo populorum congregationes
per  plurimas  Africae  regiones  ab  illa  perditione
liberatorum, si sub uno conspectu videres ; tunc
diceres nimiae fuisse crudelitatis, si dum timeretur
ne  homines  desperati,  et  istorum  innumerabili
multitudini nulla aestimatione comparandi, suis et

1675 Is 18, 5 ; Rom 11, 17, 19.
1676 Lc 13, 19 ; Mt 13, 32 ; 24, 14 ; Mc 4, 32.
1677 Gal 4, 19.
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voluntariis  ignibus cremarentur, isti  in aeternum
perdendi  et  sempiternis  ignibus  cruciandi
relinquerentur.

XXXIII.  Si  enim  duo  aliqui  in  una  domo
habitarent,  quam  certissime  sciremus  esse
ruituram,  nobisque  id  praenuntiantibus  nollent
credere,  atque in ea manere persisterent ;  si  eos
inde  possemus  eruere  vel  invitos,  quibus
imminentem  illam  ruinam  postea
demonstraremus,  ut  redire  ulterius  sub  eius
periculum non auderent, puto nisi faceremus, non
immerito  crudeles  diiudicaremur. [467] Porro  si
unus  illorum  nobis  diceret,  Quando  intraveritis
eruere  nos,  meipsum  continuo  trucidabo ;  alter
autem nec exire quidem inde, nec erui vellet, sed
neque necare se auderet ; quid eligeremus, utrum
ambos  ruinae  opprimendos  relinquere,  an  uno
saltem  per  misericordem  nostram  operam
liberato, alterum non nostra culpa, sed sua potius
interire ? Nemo est tam infelix qui non quid fieri
in talibus causis oporteat, facillime iudicet. Et de
duobus  hominibus,  uno  scilicet  perdito,  et  uno
liberato similitudinem istam proposui : quid ergo
sentiendum est de quibusdam paucis perditis,  et
innumerabili  multitudine  populorum
liberatorum ? Non enim vel tot sunt illi homines
qui  sua  voluntate  pereunt,  quot  liberantur  per
istas  leges  ab  illa  pestifera  aeternaque  pernicie
fundi, pagi, vici, castella, municipia, civitates.
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XXXIV.  Si  autem  diligentius  rem  de  qua
loquimur cogitemus, puto quod si plurimi essent
in  domo  ruitura,  et  inde  saltem  unus  liberari
posset,  atque  id  cum  facere  conaremur,  alii
seipsos praecipitio necarent, dolorem de caeteris
nostrum,  de  unius  saltem salute  consolaremur ;
non  tamen,  ne  seipsos  alii  perderent,  perire
universos  nullo  liberato  permitteremus.  Quid
igitur  de  opere  misericordiae,  quod  pro  vita
aeterna  adipiscenda,  et  poena  aeterna  vitanda,
hominibus debemus impendere, iudicandum est ;
si pro salute ista non solum temporali, sed etiam
brevi,  ad  ipsum  tempus  exiguum  liberanda,  sic
nos  hominibus  subvenire,  ratio  vera  et  benigna
compellit ?

XXXV.  Quod  autem  nobis  obiciunt,  quod
res eorum concupiscamus et auferamus ; utinam
catholici fiant, et non solum quae dicunt sua, sed
etiam  nostra,  in  pace  nobiscum  et  caritate
possideant !  Usque  adeo  autem  calumniandi
cupiditate caecantur, ut non attendant quam [468]
sint inter se contraria quae loquuntur. Ipsi certe
dicunt,  et  invidiosissime  sibi  conqueri  videntur
quod  eos  in  nostram  communionem  violento
legum  imperio  coarctamus :  hoc  utique  nullo
modo  faceremus,  si  res  eorum  possidere
vellemus. Quis avarus quaerit compossessorem ?
quis dominandi cupiditate inflammatus, vel fastu
dominationis elatus desiderat habere consortem ?
Ipsos certe attendant quondam suos, iam nostros

747



socios  et  fraterna  nobis  dilectione  coniunctos,
quemadmodum  sua  teneant,  non  solum  quae
habebant, sed etiam nostra quae non habebant :
quae tamen, si pauperum compauperes sumus, et
nostra  sunt  et  illorum ;  si  autem privatim  quae
nobis sufficiant, possidemus, non sunt illa nostra,
sed  pauperum  quorum  procurationem
quodammodo gerimus,  non  proprietatem  nobis
usurpatione damnabili vindicamus.

XXXVI. Quidquid ergo nomine Ecclesiarum
partis Donati possidebatur, christiani imperatores
legibus1678 religiosis  cum  ipsis  Ecclesiis  ad
Catholicam  transire  iusserunt.  Cum  ergo
nobiscum sint  earumdem Ecclesiarum pauperes
qui eisdem possessiunculis alebantur, ipsi  potius
foris  positi  desinant  concupiscere  aliena ;  sed
intrent  in  unitatis  societatem,  ut  pariter
gubernemus,  non  illa  tantum  quae  dicunt  sua,
verum etiam quae dicuntur et nostra. Scriptum est
enim : Omnia vestra sunt ; vos autem Christi ; Christus
autem Dei1679. Sub illo capite, in uno eius corpore
unum simus1680, et de istis talibus rebus faciamus
quod scriptum est in Actibus Apostolorum : Erat
illis  anima una  et  cor  unum ;  et  nemo dicebat  aliquid
proprium, sed erant illis omnia communia1681. Amemus
quod  cantamus :  Ecce  quam  bonum  et  quam

1678 In cod. Theod. l. 52, de hæreticis.
1679 1 Cor 3, 22-23.
1680 Gal 3, 28 ; Eph 1, 22-23 ; 4, 15 ; 5, 23 ; Col 1, 18.
1681 Act 4, 32.
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iucundum,  habitare  fratres  in  unum1682 !  ut  sic
experiantur [469] et sciant quam veraciter ad eos
clamet  mater  Catholica  quod  scribit  beatus
Apostolus  ad  Corinthios :  Non  quaero  quae  sunt
vestra, sed vos1683.

XXXVII.  Si  autem  consideremus  quod
dictum est  in  libro  Sapientiae :  Ideo  iusti  tulerunt
spolia impiorum1684 ; item quod legitur in Proverbiis :
Thesaurizantur autem iustis divitiae impiorum1685 ; tunc
videbimus non esse quaerendum qui habeant res
haereticorum, sed qui sint in societate iustorum.
Scimus  quidem  illos  tantam  sibi  arrogare
iustitiam, ut eam se iactent non solum habere, sed
etiam aliis  hominibus  dare.  A se  quippe  dicunt
iustificari  eum quem baptizaverint ;  ubi nihil  eis
restat  nisi  dicere illi  qui  baptizatur  ab eis,  ut  in
baptizatorem suum credat : cur enim non faciat,
quando  Apostolus  dicit :  Credenti  in  eum  qui
iustificat impium, deputatur fides eius ad iustitiam1686 ? In
ipsum  ergo  credat,  si  eum  ipse  iustificat,  ut
deputetur fides eius ad iustitiam. Sed puto quod
etiam  ipsi  seipsos  horreant,  si  tamen  ista  vel
cogitare dignantur. Iustus enim et iustificans non
est, nisi Deus1687. Potest autem et de istis dici quod

1682 Ps 132, l.
1683 2 Cor 12, 14.
1684 Sap 10, 19.
1685 Prov 13, 22 (sec. LXX).
1686 Rom 4, 5.
1687 2 Mach 1, 25 ; Rom 8, 33.
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dixit  Apostolus  de  Iudaeis,  quia  ignorantes  Dei
iustitiam, et suam volentes constituere,  iustitiae Dei non
sunt subiecti1688.

XXXVIII. Absit autem ut quisquam nostrum
ita  se  iustum  dicat,  ut  aut  suam  iustitiam  velit
constituere, id est quasi a seipso sibi datam, cum
dicatur ei : Quid enim habes quod non acccepisti1689 ? aut
sine  peccato  se  esse  iactare  audeat  in  hac  vita,
sicut  ipsi  in  nostra  collatione  dixerunt  in  ea  se
esse  Ecclesia  quae  iam  non  habet maculam  aut
rugam  aut  aliquid  huiusmodi1690 :  nescientes  hoc
modo in  eis  compleri,  qui  vel  post  Baptismum
continuo, vel dimissis debitis, quae dimittenda in
oratione [470] poscuntur, de hoc exeunt corpore ;
in tota vero Ecclesia tunc futurum, ut sit omnino
non  habens  maculam  aut  rugam,  aut  aliquid
eiusmodi,  quando  dicendum erit :  Ubi  est,  mors,
victoria tua ? ubi est, mors, aculeus tuus ? Aculeus enim
mortis est peccatum1691.

XXXIX.  In hac  autem vita,  ubi  corpus  quod
corrumpitur  aggravat  animam1692,  si  Ecclesia  eorum
iam talis est, non ergo dicant Deo, quod Dominus
nos  orare  docuit :  Dimitte  nobis  debita  nostra1693.
Cum  enim  in  Baptismo  cuncta  dimissa  sunt,

1688 Rom 10, 3.
1689 1 Cor 4, 7.
1690 Eph 5, 27.
1691 1 Cor 15, 55-56.
1692 Sap 9, 15. 12.
1693 Mt 6, 12.
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utquid hoc poscit  Ecclesia,  si  iam etiam in hac
vita  non habet maculam, aut rugam, aut aliquid
huiusmodi ? Contemnant et apostolum Ioannem
clamantem  in  Epistola  sua :  Si  dixerimus  quia
peccatum non habemus, nos ipsos decipimus, et veritas in
nobis non est. Si autem confessi fuerimus peccata nostra,
fidelis est et iustus, qui dimittat nobis peccata, et mundet
nos  ab omni iniquitate1694.  Propter hanc spem dicit
universa  Ecclesia :  Dimitte  nobis  debita  nostra, ut
non superbientes, sed confitentes mundet nos ab
omni iniquitate, atque ita sibi Dominus Christus
exhibeat in illa die gloriosam Ecclesiam non habentem
maculam,  aut  rugam,  aut  aliquid  eiusmodi1695 ;  quam
modo  mundat lavacro aquae in verbo1696 : quia neque
aliquid remanet in Baptismo, quod non dimittatur
omnium praeteritorum peccatorum (si tamen ipse
Baptismus  non  frustra  foris  habeatur,  sed  aut
intus detur, aut si iam foris datus est, non foris
cum illo remaneatur) ; et quidquid ab eis qui post
acceptum  Baptismum  hic  vivunt,  infirmitate
humana  contrahitur  quarumque  culparum,
propter  ipsum lavacrum dimittitur.  Neque enim
aliquid prodest non baptizato dicere : Dimitte nobis
debita nostra1697. [471]

XL. Ita modo mundat Ecclesiam suam lavacro
aquae  in  verbo,  ut  tunc  eam  sibi  exhibeat non

1694 1 Io 1, 8-9.
1695 Eph 5, 27.
1696 Eph 5, 26.
1697 Mt 6, 12.
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habentem  maculam  aut  rugam,  aut  aliquid  eiusmodi,
totam scilicet pulchram atque perfectam, quando
absorbebitur mors  in  victoriam1698.  Nunc  ergo  in
quantum viget in nobis quod ex Deo nati sumus,
ex fide viventes, iusti sumus : in quantum autem
reliquias  mortalitatis  ex  Adam  trahimus,  sine
peccato non sumus1699.  Et illud enim verum est :
Qui natus est ex Deo, non peccat1700 ;  et illud verum
est : Si dixerimus quia peccatum non habemus, nos ipsos
decipimus,  et  veritas  in  nobis  non  est1701.  Dominus
itaque Christus  et  iustus  est,  et  iustificans ;  nos
autem  iustificati  gratis  per  gratiam  ipsius1702.  Non
autem  iustificat  nisi  corpus  suum,  quod  est
Ecclesias1703 et  ideo  si  corpus  Christi  tollit  spolia
impiorum, et corpori Christi  thesaurizantur divitiae
impiorum1704,  non debent impii  foris remanere, ut
calumnientur, sed intrare potius ut iustificentur.

XLI.  Unde  et  illud  quod  de  die  iudicii
scriptum est :  Tunc stabunt iusti in magna constantia
adversus eos qui se angustiaverunt, et abstulerunt labores
eorum1705,  non  utique  sic  intellegendum  est,  quia
stabit  Chananaeus  adversus  Israel,  cum

1698 1 Cor 15, 54.
1699 Hab 2, 4 ; Rom 1, 17 ; Gal 3, 11 ; Hebr 10, 38.
1700 1 Io 3, 9.
1701 1 Io 1, 8.
1702 Rom 3, 24.
1703 Col 1, 24 ; Sap 10, 19.
1704 Prov 13, 22 (sec. LXX).
1705 Sap 5, 1.
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Chananaei  abstulerit  labores Israel1706 ;  sed stabit
Nabuthaeus  adversus  Achab,  quoniam  labores
Nabuthaei  abstulit  Achab :  Chananaeus  quippe
impius, Nabuthaeus iustus1707. Eodem modo, non
stabit  paganus adversus  christianum qui  abstulit
labores  eius,  quando  idolorum  exspoliata  vel
diruta1708 sunt  templa ;  sed  stabit  christianus
adversus  paganum  qui  abstulit  labores  eius,
quando martyrum strata  sunt  corpora.  Sic  ergo,
non  stabit  haereticus  adversus  catholicum  qui
abstulit labores [472] eius, quando praevaluerunt
leges  catholicorum  imperatorum ;  sed  stabit
catholicus  adversus  haereticum  qui  abstulit
labores  eius,  quando  furores  praevalebant
impiorum  Circumcellionum.  Ipsa  quippe
Scriptura solvit quaestionem, quae non ait : "Tunc
stabunt homines", sed :  Tunc stabunt iusti : et ideo
in magna constantia, quia in bona conscientia.

XLII. Iustus autem hic nemo est iustitia sua,
id est, tamquam sibi a seipso facta ; sed, ut dicit
Apostolus :  Sicut  unicuique  Deus  partitus  est
mensuram fidei. Sequitur  autem et  adiungit :  Sicut
enim  in  uno  corpore  multa  membra  habemus,  omnia
autem  membra  non  eumdem  actum  habent ;  ita  multi
unum corpus sumus in Christo1709.  Ac per hoc nemo
potest esse iustus, quamdiu fuerit ab unitate huius

1706 Ios 17, 12-13.
1707 3 Reg 21, 1-16.
1708 Al. donata.
1709 Rom 12, 3-5.
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corporis  separatus.  Quemadmodum  enim
membrum si praecidatur ab hominis vivi corpore,
non potest  tenere  spiritum vitae ;  sic  homo qui
praeciditur  de Christi  iusti  corpore,  nullo  modo
potest  spiritum  tenere  iustitiae,  etiamsi  figuram
membri  teneat,  quam  sumpsit  in  corpore.  In
huius ergo compagem corporis veniant, et labores
suos non dominandi cupiditate, sed bene utendi
pietate  possideant.  Nos  autem  voluntatem
nostram, ut iam dictum est, ab huius cupiditatis
sordibus,  quolibet  inimico  iudicante  purgamus,
quando  eos  ipsos  quorum  labores  dicuntur,  ut
nobiscum et illis  et nostris in societate catholica
utantur, quantum valemus inquirimus.

XLIII.  Sed  hoc  est,  inquiunt,  quod  nos
movet :  si  iniusti  sumus,  quare  nos  quaeritis ?
Quibus  respondemus :  Quaerimus  vos  iniustos,
ne permaneatis iniusti ; quaerimus perditos, ut de
inventis gaudere possimus, dicentes : Mortuus erat
frater,  et  revixit ;  perierat,  et  inventus  est1710. [473]
Quare ergo me, inquit, non baptizas, ut abluas a
peccatis ?  Respondeo :  Quia  non facio  iniuriam
characteri  imperatoris,  cum  errorem  corrigo
desertoris.  Quare,  inquit,  apud  te  vel
poenitentiam  non  ago ?  Imo  nisi  egeris,  salvus
esse non poteris : quomodo enim gaudebis te esse
correctum,  nisi  doleas  fuisse  perversum ?  Quid
ergo,  inquit,  apud  vos,  cum  ad  vos  transimus,
accipimus ?  Respondeo :  Non  quidem  accipitis
1710 Lc 15, 32.

754



Baptismum, qui vobis  extra compagem corporis
Christi  inesse  potuit,  prodesse  non  potuit ;  sed
accipitis unitatem spiritus in vinculo pacis, sine qua nemo
poterit  videre  Deum1711,  et  caritatem,  quae,  sicut
scriptum  est,  cooperit  multitudinem  peccatorum1712.
Quod tam magnum bonum, sine quo nec linguas
hominum et Angelorum, nec scientiam omnium
sacramentorum,  nec  prophetiam,  nec  tantam
fidem qua montes transferantur, nec omnia quae
possidet  homo  distributa  pauperibus,  nec
corporis  in  ignibus  passionem  prodesse  aliquid
Apostolus  testis  est1713 :  hoc  ergo  tam  magnum
bonum,  si  parvum  vel  nullum  putatis,  merito
infeliciter  erratis ;  merito  si  in  unitatem
catholicam non transitis, peritis.

XLIV. Si ergo, inquiunt, oportet ut nos extra
Ecclesiam et adversus Ecclesiam fuisse poeniteat,
ut  salvi  esse  possimus ;  quomodo  post  istam
poenitentiam apud vos clerici, vel etiam episcopi
permanemus ?  Hoc  non fieret,  quoniam revera,
quod fatendum est,  fieri non deberet,  nisi  pacis
ipsius  compensatione  sanaretur.  Sed  sibi  hoc
dicant, et multo maxime humiliter doleant, qui in
tanta  morte  praecisionis  iacent,  ut  isto  quodam
vulnere matris Catholicae reviviscant. Cum enim
praecisus  ramus  inseritur,  fit  aliud  vulnus  in
arbore,  quo  possit  recipi,  ut  vivat  qui  sine  vita

1711 Eph 4, 3 ; Hebr 12, 14.
1712 1 Pt 4, 8.
1713 1 Cor 13, 1-3.
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radicis peribat : sed cum receptus recipienti [474]
coaluerit,  et  vigor  consequitur  et  fructus ;  si
autem non coaluerit, ille quidem arescit, sed vita
arboris  permanebit.  Est  enim  et  tale  inserendi
genus, ut nullo praeciso ramo qui intus est, ille qui
foris  est  inseratur,  non  tamen  nullo,  sed  vel
levissimo arboris vulnere. Ita ergo et isti cum ad
radicem Catholicam veniunt, nec eis quamvis post
erroris  sui  poenitentiam  honor  clericatus  vel
episcopatus aufertur, fit quidem aliquid tamquam
in  cortice  arboris  matris  contra  integritatem
severitatis : verumtamen quia  neque qui plantat est
aliquid,  neque  qui  rigat1714,  ad  Dei  misericordiam
precibus  fusis  coalescente  insitorum  pace
ramorum, caritas cooperit multitudinem peccatorum1715.

XLV. Ut enim constitueretur in Ecclesia, ne
quisquam  post  alicuius  criminis  poenitentiam
clericatum accipiat, vel ad clericatum redeat, vel in
clericatu  maneat,  non desperatione  indulgentiae,
sed rigore factum est disciplinae : alioquin contra
claves  datas  Ecclesiae  disputabitur,  de  quibus
dictum est :  Quae solveritis in terra, soluta erunt et in
coelo1716. Sed ne forsitan etiam detectis criminibus,
spe  honoris  ecclesiastici  animus  intumescens
superbe ageret  poenitentiam,  severissime placuit
ut post actam de crimine damnabili poenitentiam,
nemo  sit  clericus,  ut  desperatione  temporalis

1714 1 Cor 3, 7.
1715 1 Pt 4, 8.
1716 Mt 16, 19 ; 18, 18.
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altitudinis  medicina  maior  et  verior  esset
humilitatis. Nam et sanctus David de criminibus
mortiferis poenitentiam egit, et tamen in honore
suo  perstitit1717.  Et  beatum  Petrum,  quando
amarissimas  lacrimas  fudit,  utique  Dominum
negasse poenituit,  et tamen Apostolus mansit1718.
Sed non ideo supervacua putanda est posteriorum
diligentia,  qui  ubi  saluti  nihil  detrahebatur,
humilitati  aliquid  addiderunt,  quo  salus  tutius
muniretur, experti,  credo, aliquorum fictas [475]
poenitentias  per  affectatas  honorum  potentias.
Cogunt  enim  multas  invenire  medicinas
multorum  experimenta  morborum.  Verum  in
huiusmodi  causis  ubi  per  graves  dissensionum
scissuras  non  huius  aut  illius  hominis  est
periculum,  sed  populorum  strages  iacent,
detrahendum est  aliquid severitati,  ut  maioribus
malis sanandis caritas sincera subveniat.

XLVI.  Habeant  ergo  isti  de  praeterito
detestabili errore, sicut Petrus habuit de mendaci
timore,  amarum  dolorem1719,  et  veniant  ad
Ecclesiam  Christi  veram,  hoc  est  matrem
Catholicam :  sint  in  illa  clerici,  sint  episcopi
utiliter,  qui  contra  illam fuerunt  hostiliter.  Non
invidemus, imo amplectimur, optamus, hortamur,
et  quos  in  viis  et  sepibus  invenimus,  intrare

1717 2 Reg 12, 1-20 ; 24, 17.
1718 Mt 26, 69-75 ; Mc 14, 66-72 ; Lc 22, 55-62.
1719 Mt 26, 69-75 ; Mc 14, 66-72 ; Lc 22, 55-62.

757



cogimus1720.  Et  sic  non  nondum  quibusdam
persuademus  quia  non  res  eorum,  sed  ipsos
quaerimus. Apostolus Petrus quando Salvatorem
negavit,  et  flevit,  et  apostolus  mansit,  nondum
acceperat  promissum  Spiritum  Sanctum1721 :  sed
multo  magis  isti  eum  non  acceperunt,  ubi  a
corporis  compage  divisi,  quod  solum  corpus
vivificat  Spiritus  Sanctus1722,  extra  Ecclesiam  et
contra Ecclesiam Ecclesiae Sacramenta tenuerunt,
et tamquam civili bello, nostris contra nos erectis
signis armisque pugnaverunt. Veniant ; fiat pax in
virtute  Ierusalem,  quae  virtus  caritas  est :  cui
sanctae civitati dictum est : Fiat pax in virtute tua, et
abundantia  in  turribus  tuis1723.  Non  se  extollant
adversus  maternam  sollicitudinem,  quam  pro
ipsis,  et  pro  tantis  populis  quos  decipiunt  vel
decipiebant,  colligendis  et  habuit  et  habet :  non
superbiant, quia sic eos suscipit ; non referant ad
elationis suae malum quod facit ipsa propter pacis
bonum.

XLVII.  Sic  multitudinibus  per  schismata  et
haereses [476] pereuntibus  subvenire  consuevit.
Hoc displicuit Lucifero,1724 quia factum est in eis
suscipiendis atque sanandis qui veneno perierant
Ariano ;  et  cui  displicuit  in  tenebras  cecidit

1720 Lc 14, 23.
1721 Io 14, 26 ; 16, 13.
1722 Io 6, 64 ; 16, 13.
1723 Ps 121, 6-7.
1724 Calaritano episcopo. Vide lib. de Agone Christiano, c. 30.
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schismatis, amisso lumine caritatis. Hoc erga istos
ab  initio  servavit  Africana  Catholica  ex
episcoporum sententia,  qui  in  Ecclesia  Romana
inter Caecilianum et partem Donati iudicaverunt,
damnatoque  uno  quodam Donato1725 qui  auctor
schismatis  fuisse  manifestatus  est,  caeteros
correctos, etiamsi extra Ecclesiam ordinati essent,
in suis honoribus suscipiendos esse censuerunt :
non quod etiam foris ab unitate corporis Christi
possent  habere  Spiritum  sanctum ;  sed  maxime
propter eos, quos foris positi possent decipere, et
a susceptione illius muneris impedire ; deinde ut
etiam  ipsorum  infirmitas  lenius  excepta  intus
sanabilis  fieret,  iam  nulla  pertinacia  claudente
oculos cordis adversus evidentiam veritatis. Quid
autem  aliud  etiam  ipsi  cogitaverunt,  quando
Maximianistas,  quos  in  sacrilego,  sicut  eorum
concilium1726 indicat, schismate damnaverant, et in
quorum  iam  locum  alios  ordinaverant,
posteaquam  viderunt  ab  eis  populos  non
recedere, ne omnes perderent, in suis honoribus
receperunt ;  et  Baptismo  quem  foris  ab  eis
damnati  dederant,  nullam  contradictionem
quaestionemque  moverunt ?  Quare  ergo
mirantur,  aut  queruntur,  aut  calumniantur  quod
eos sic suscipimus pro vera pace Christi, et non
recordantur  quid  ipsi  fecerint  pro  vana,  quae

1725 Casensi Nigrensi.
1726 Bagaitanum. – Cf. AUG., Contra Cresc. 3, 53, 59 ; 4, 10, 12 ; De Bapt. 1,
5, 7.
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contra Christum est, pace Donati ? Quod eorum
factum  si  contra  eos  teneatur  et  intellegenter
asseratur,  quid  omnino  respondeant  non
habebunt.

XLVIII. Quod autem dicunt : "Si peccavimus
in  Spiritum  sanctum,  quia  exsufflavimus
baptismum vestrum, [477] ut quid nos quaeritis,
cum  remitti  nobis  hoc  peccatum  omnino  non
possit, dicente Domino :  Qui peccaverit in Spiritum
sanctum, non remittetur ei, neque in hoc saeculo, neque in
futuro1727 ?". Non attendunt quia secundum istum
sensum  nemo  liberandus  est.  Quis  enim  non
loquitur adversus Spiritum sanctum et peccat in
eum, sive qui nondum est christianus, sive qui est
haereticus  Arianus,  aut  Eunomianus,  aut
Macedonianus,  qui  eum dicunt  esse  creaturam ;
aut Photinianus,  qui eius omnino negat aliquam
esse  substantiam,  sed  unum  tantummodo  esse
Deum  Patrem ;  sive  alii  haeretici,  quos
commemorare  longum est ?  Nulli  ergo  istorum
liberandi sunt ? aut ipsi Iudaei, quibus Dominus
hoc  obiecit,  si  in  eum  crederent,  non  erant
baptizandi ? non enim ait Salvator : "In Baptismo
remittetur" ; sed,  non remittetur, inquit,  neque in hoc
saeculo, neque in futuro.

XLIX.  Intellegant  ergo  non  omne,  sed
aliquod  significatum esse  peccatum in  Spiritum
sanctum,  quod  omnino  non  remittetur.  Sicut
enim  eum  dixisset :  Si  non  venirem,  peccatum  non
1727 Mt 12, 32.
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haberent1728,  utique  non  omne  peccatum  intellegi
voluit,  quandoquidem  pleni  erant  multis
magnisque  peccatis ;  sed  aliquod  proprium
peccatum,  quod  si  non  haberent,  possent  illis
omnia dimitti quae habebant, id est, quod in cum
venientem  non  crediderunt ;  hoc  enim  non
haberent peccatum, si non veniret : sic etiam eum
dixit : Qui peccaverit in Spiritum Sanctum1729, vel : Qui
verbum  dixerit  adversus  Spiritum  Sanctum1730, non
utique omne quod in Spiritum sanctum peccatur
facto sive dicto, sed aliquod certum et proprium
intellegi  voluit.  Hoc  est  autem  duritia  cordis
usque  ad  finem  huius  vitae,  qua  homo [478]
recusat  in  unitate  corporis  Christi1731,  quod
vivificat  Spiritus  sanctus,  remissionem  accipere
peccatorum.  Cum  enim  dixisset  discipulis :
Accipite Spiritum sanctum, continuo subiecit :  Si cui
dimiseritis  peccata,  dimittentur  ei ;  si  cui  tenueritis,
tenebuntur. Huic ergo dono gratiae Dei quicumque
restiterit et repugnaverit, vel quoquo modo fuerit
ab  eo  alienus  usque  in  finem  huius  temporalis
vitae,  non  remittetur  ei,  neque  in  hoc  saeculo,
neque  in  futuro ;  hoc  scilicet  tam  grande
peccatum, ut eo teneantur cuncta peccata, quod
non  probatur  ab  aliquo  esse  commissum,  nisi
cum de corpore exierit.  Quamdiu vero hic vivit,

1728 Io 15, 22.
1729 Mt 12, 32.
1730 Io 20, 22-23.
1731 Io 6, 64.

761



eum,  sicut  dicit  Apostolus,  patientia  Dei  ad
poenitentiam  adducit1732 : sed  si  ipse
perseverantissima  iniquitate,  sicut  consequenter
adiungit Apostolus :  Secundum duritiam cordis sui et
cor  impoenitens,  thesaurizat  sibi  iram  in  die  irae  et
revelationis  iusti  iudicii  Dei1733,  non  remittetur  ei,
neque in hoc saeculo, neque in futuro.

L.  Isti  autem  cum  quibus  agimus,  vel  de
quibus agimus, non sunt desperandi ; adhuc enim
sunt  in  corpore :  sed  non  quaerant  Spiritum
sanctum,  nisi  in  Christi  corpore,  cuius  habent
foris  sacramentum,  sed  rem  ipsam  non  tenent
intus  cuius  est  illud  sacramentum ;  et  ideo  sibi
iudicium  manducant  et  bibunt1734.  Unus  enim
panis  sacramentum  est  unitatis,  quoniam  sicut
Apostolus  dicit :  Unus  panis,  unum  corpus  multi
sumus1735.  Proinde  Ecclesia  catholica  sola  corpus
est Christi,  cuius ille  caput est Salvator corporis
sui1736.  Extra  hoc  corpus  neminem  vivificat
Spiritus sanctus ; quia, sicut ipse dicit Apostolus :
Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum
sanctum qui datus est nobis1737 : non est [479] autem
particeps divinae caritatis, qui hostis est unitatis.
Non habent  itaque  Spiritum  sanctum,  qui  sunt

1732 Rom 2, 4.
1733 Rom 2, 5.
1734 1 Cor 11, 29.
1735 1 Cor 10, 17.
1736 Eph 5, 23.
1737 Rom 5, 5.
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extra Ecclesiam : de illis quippe scriptum est : Qui
seipsos  segregant,  animales,  Spiritum  non  habentes1738.
Sed  nec  ille  eum  percipit,  qui  fictus  est  in
Ecclesia,  quoniam et  inde scriptum est :  Sanctus
enim  Spiritus  disciplinae  effugiet  fictum1739.  Qui  ergo
vult  habere  Spiritum  sanctum,  caveat  foris  ab
Ecclesia  remanere,  caveat  in  eam  simulatus
intrare : aut si iam talis intravit, caveat in eadem
simulatione  persistere,  ut  veraciter  coalescat
arbori vitae.

LI.  Prolixum  tibi  librum  direxi,  et  tuis
fortasse  occupationibus  onerosum.  Si  ergo
potuerit tibi vel partibus legi, dabit tibi Dominus
intellectum,  ut  habeas  quid  respondeas  eis
corrigendis  atque  sanandis,  quos  etiam tibi  ipsi
tamquam fideli filio mater Ecclesia, ubi potueris,
et  quomodo  potueris,  sive  ipse  loquendo  et
respondendo,  sive  ad  doctores  Ecclesiae
perducendo,  in  adiutorio  Domini  corrigendos
sanandosque commendat. [480]

EPISTOLA CLXXXVI.1740

DOMINO  BEATISSIMO  ET  IN  CHRISTI
VISCERIBUS GERMANITUS AMPLECTENDO, PLUS
QUAM  DICI  POTEST  DESIDERABILI  FRATRI  ET
COEPISCOPO  PAULINO,xxxi ALYPIUS  ET
AUGUSTINUS.

1738 Iudae 19.
1739 Sap 1, 5.
1740 Alias CVI, quæ autem 186 erat, nunc in Appendice est 5. – Scripta
circa medium an. 417.
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Alypius  et  Augustinus  Paulino  episcopo,  ipsum
plenius instituentes adversus Pelagii hæresim.

I.  Tandem  aliquando  providit  Deus  nobis
litterarum  fidelissimum  perlatorem,  omnium
nostrum merito  carissimum fratrem Ianuarium ;
per quem, etiamsi non scriberemus, omnia quae
circa nos sunt possit Sinceritas tua tamquam per
viventem atque intellegentem epistolam noscere.
Pelagium,  quem  credimus,  ut  ab  illo
distingueretur  qui  Pelagius  Terenti  dicitur,
Britonem  fuisse  cognominatum,xxxii quod  ut
servum  Dei  dilexeris,  novimus :  nunc  autem
quemadmodum diligas,  ignoramus.  Nam et  nos
non  solum  dileximus,  verum  etiam  diligimus
eum ;  sed aliter  nunc diligimus,  aliter  aliquando
dileximus :  tunc  enim,  quia  nobis  rectae  fidei
videbatur ; nunc autem, ut ab iis quae inimica et
adversa  gratiae  Dei  sentire  dicitur,  illius
misericordia  liberetur.  Nam  cum  hoc  de  illo
aliquamdiu  fama  iactaret,  non  utique  facile
credendum fuit ; solet quippe fama mentiri : sed
propius  ut  crederemus,  accessit  quod  librum
quemdam eius, ea prorsus persuadere molientem
quae gratiam Dei per unum Mediatorem Dei et
hominum1741 hominem  Iesum [481] Christum
generi humano impertitam, de fidelium cordibus
creditam  deleant,  legimus,  traditum  nobis  a
famulis1742 Christi,  qui  eum  talia  docentem

1741 1 Tim 2, 5.
1742 Timasio et Jacobo.
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studosissime  audierant,  fuerantque  sectati.  Cui
quidem  libro,  eisdem  rogantibus,  quia  id  fieri
oportere  videbamus,  tacito  nomine  auctoris,  ne
offensus  insanabilior  redderetur,  unius  nostrum
disputatione1743 responsum  est.  Quo  libro  id
continetur,  et  multipliciter  atque  abundanter
asseritur,  quod  etiam quibusdam litteris  agit  ad
tuam  Venerationem  datis1744,  ubi  dicit  se  non
debere  existimari  sine  gratia  Dei  defendere
liberum  arbitrium,  cum  possibilitatem  volendi
atque  operandi,  sine  qua  nihil  boni  velle  atque
agere  valeremus,  a  Creatore  nobis  insitam
diceret : ut videlicet haec intellegatur doctore ipso
gratia Dei, quae Paganis atque Christianis, impiis
et piis, fidelibus atque infidelibus communis est.

II.  Haec mala quibus  Salvatoris  evacuaretur
adventus, ubi hoc possumus dicere quod de Lege
dicit  Apostolus :  Si  per naturam  iustitia,  ergo
Christus  gratis  mortuus  est1745,  refellebamus,  ut
poteramus, in cordibus eorum, qui ista sentirent,
ut  his  cognitis,  etiam  ille,  si  fieri  posset,  non
lacessitus  ista  emendaret ;  atque  ita  et  pernicies
destrueretur  erroris,  et  hominis  verecundiae
parceretur.  Sed  posteaquam  ad  nos  litterae  de
Oriente  venerunt,  eamdem  causam  apertissime
ventilantes,  nullo  modo  iam  qua  licumque
episcopali  auctoritate  deesse  Ecclesiae

1743 Lib. de Natura et Gratia.
1744 Cf. AUG., De gratia Christi, 1, 35, 38.
1745 Gal 2, 21.
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deberemus.  Missae  sunt  itaque  de  hac  re  ex
duobus  conciliis,  Cathaginensi  et  Milevitano,1746

relationes ad apostolicam Sedem, antequam Gesta
ecclesiastica,  quibus  apud  episcopos  provinciae
Palaestinae Pelagius perhibetur esse purgatus, vel
in  manus  nostras,  vel  in [482] Africam
pervenissent.  Scripsimus  etiam  ad  beatae
memoriae  Papam  Innocentium,  praeter
conciliorum relationes, litteras1747 familiares, ubi de
ipsa  causa  aliquanto  diutius  egimus.  Ad  omnia
nobis ille1748 rescripsit eo modo, quo fas erat atque
oportebat apostolicae Sedis antistitem.

III.  Quae  omnia  modo  legere  poteris,  si
eorum  forte  ad  te  vel  nulla  vel  non  cuncta
pervenerant :  ubi videbis,  servata erga hominem
moderatione quae debuit, ne damnaretur si prava
damnaret, ipsum tamen novellum et perniciosum
errorem sic ecclesiastica auctoritate compressum,
ut multum miremur esse adhuc quosdam qui per
quemlibet  errorem  gratiae  Dei  conentur
obsistere ;  si  tamen  haec  gesta  esse  didicerunt
quae gratia  Dei  per  Iesum Christum Dominum
nostrum  (quod  fides  vera  et  catholica  tenet
semper  Ecclesia)  pusillos  cum  magnis  a  morte
primi  hominis1749 ad  vitam  secundi  hominis

1746 Epist. 175 et 176.
1747 Epist. 177.
1748 Epist. 181-183.
1749 Cf. Apoc 11, 18.
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transfert1750 ;  non solum peccata dolendo, verum
etiam ad non peccandum recteque vivendum, eos
qui  iam  uti  possunt  voluntatis  arbitrio  sic
adiuvando,  ut  nisi  adiuvet,  nihil  pietatis  atque
iustitiae, sive in opere, sive etiam in ipsa voluntate
habere  possimus :  Deus  quippe  operatur  in  nobis  et
velle, et operari, pro bona voluntate1751.

IV.  Nam quis  nos,  nisi  qui  venit  quaerere  et
salvare quod perierat1752, ab illa perditionis massa et
concretione discernit ? Unde Apostolus interrogat
dicens : Quis enim te discernit ? ubi si dixerit homo,
Fides  mea,  voluntas  mea,  bonum opus  meum ;
respondetur ei : Quid enim habes quod non accepisti ?
Si autem accepisti, quid gloriaris quasi non acceperis ?1753

Hoc  utique  totum  ideo,  non  ut  homo  non
glorietur,  sed  ut  qui [483] gloriatur,  in  Domino
glorietur1754 ; non ex operibus, ne forte quis extollatur1755 :
non  quia  bona  opera  frustrantur,  cum  Deus
reddat  unicuique secundum opera eius, sitque  gloria et
honor et pax omni operanti bonum1756 ; sed quia opera
ex gratia,  non ex operibus gratia ;  quoniam fides
quae per dilectionem operatur1757, nihil operaretur nisi
ipsa  dilectio Dei diffunderetur in cordibus nostris per

1750 1 Cor 15, 47.
1751 Phil 2, 13.
1752 Lc 19, 10.
1753 1 Cor 4, 7.
1754 1 Cor 1, 31 ; 2 Cor 10, 17.
1755 Eph 2, 9.
1756 Rom 2, 6. 10.
1757 Gal 5, 6.
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Spiritum sanctum qui datus est nobis1758. Nec ipsa fides
esset  in  nobis,  nisi  Deus  unicuique partiretur
mensuram fidei1759.

V.  Bonum  est  igitur  homini  ut  cum  totis
viribus  liberi  arbitrii  sui  veraciter  dicat :
Fortitudinem meam ad  te  custodiam1760 :  quia  ille  qui
putavit  sine  ipsius  adiutorio  se  posse  custodire
quod dedit, profectus in longinquam regionem, et
vivens  prodige,  cuncta  consumpsit,  et  miseria
durae  servitutis  attritus,  reversusque  in
semetipsum dixit : Surgam, et ibo ad patrem meum1761 :
quam cogitationem bonam quando haberet,  nisi
et  ipsam illi  in  occulto  pater  misericordissimus
inspirasset ?  Quod intellegens  minister  ille  Novi
Testamenti :  Non quia idonei sumus, inquit,  cogitare
aliquid  a nobis  quasi  ex nobismetipsis ;  sed sufficientia
nostra  ex  Deo  est1762. Unde  et  ille  cum  dixisset :
Fortitudinem  meam  ad  te  custodiam1763 ;  ne  vel  hoc
ipsum  quia  custodit,  suis  viribus  arrogaret,
tamquam ei venisset in mentem quia nisi Dominus
custodierit  civitatem,  in  vanum  vigilant  qui  custodiunt
eam1764 ;  et  non  dormit  neque  dormitat  qui  custodit
Israel1765 ; adiunxit causam unde fiat idoneus [484]

1758 Rom 5, 5.
1759 Rom 12, 3.
1760 Ps 58, 10.
1761 Lc 15, 12-18.
1762 Eph 3, 6-7.
1763 2 Cor 3, 5.
1764 Ps 126, 1.
1765 Ps 120, 4.
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custodire,  vel  quo  potius  custode  servetur :
Quoniam, Deus, inquit, susceptor meus es1766.

VI.  Recolat  igitur  iste  si  potest  merita  sua,
unde  factum  sit  ut  Deus  dignaretur  eius  esse
susceptor,  ac  si  Deus  esset  susceptus.  Recolat
utrum quaesierit,  an quaesitus sit, ab illo scilicet
qui  venit  quaerere  et salvare quod perierat1767.  Nam si
quaerere  voluerit  ante  gratiam quid  meruerit  ut
acciperet eam, mala sua poterit homo invenire1768,
non bona, etiamsi eum unius diei vitam habentem
super  terram gratia  Salvatoris  invenerit.  Quia  si
aliquid boni operatur homo ut gratiam mereatur,
non ei merces imputatur secundum gratiam, sed secundum
debitum. Si autem credit in eum qui iustificat impium, ut
deputetur fides eius ad iustitiam1769 (iustus enim ex fide
vivit1770),  profecto antequam gratia iustificetur, id
est iustus efficiatur, impius quid est, nisi impius ?
quem si debitum sequeretur, quid eius merito nisi
supplicium redderetur ? Si ergo gratia, iam non ex
operibus est ; alioquin gratia iam non est gratia1771.
Operibus  enim  debitum  redditur,  gratia  gratis
datur ; unde etiam nuncupatur.

VII. Si quis autem dixerit quod gratiam bene
operandi fides mereatur ;  negare non possumus,

1766 Ps 58, 10.
1767 Lc 19, 10 ; Mt 18, 11.
1768 Iob 14, 5 (sec. LXX).
1769 Rom 4, 4-5.
1770 Hab 2, 4 ; Rom 1, 17 ; Gal 3, 11 ; Hebr 10, 38.
1771 Rom 11, 6.
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imo vero gratissime confitemur. Hanc enim fidem
volumus habeant,  qua  impetrent  caritatem quae
sola  vere  bene  operatur,  isti  fratres  nostri  qui
multum de suis operibus gloriantur : caritas autem
usque adeo donum Dei  est,  ut  Deus  dicatur1772.
Qui  ergo  habent  fidem  qua  impetrent
iustificationem,  per  Dei  gratiam pervenerunt  ad
legem  iustitiae :  unde  dicitur :  Tempore  acceptabili
exaudivi te, et in die salutis adiuvi te1773. Proinde in iis
qui  per  electionem gratiae  salvi  fiunt1774,  adiutor
Deus  operatur  et [485] velle,  et  operari,  pro  bona
voluntate ; quoniam diligentibus Deum omnia cooperatur
in bonum1775 : si omnia, utique et ipsam dilectionem
quam  fide  impetramus,  ut  eum  qui  nos  prior
dilexit1776 ut in illum crederemus, per eius gratiam
diligamus, et diligamur operati non sumus.

VIII. Hi vero suis meritis praemia tamquam
debita  exspectant,  nec  ipsa  merita  Dei  gratiae
tribuunt,  sed  viribus  propriae  voluntatis,  sicut
dictum est de carnali  Israel,  persequentes legem
iustitiae,  in  legem  iustitiae  non  perveniunt :
quare ?  Quia  non  ex  fide,  sed  tamquam  ex
operibus.  Ipsa  est  enim  iustitia  ex  fide,  quam
Gentes  apprehenderunt,  de  quibus  dictum  est :
Quid ergo dicemus ? Quia Gentes, quae non cognoverunt

1772 1 Io 4,8.
1773 Is 49, 8 ; 2 Cor 6, 2.
1774 Rom 11, 5 ; Phil 2, 13.
1775 Rom 8, 28.
1776 1 Io 4, 19.

770



iustitiam,  apprehenderunt  iustitiam ;  iustitiam  autem
quae ex fide est. Israel autem persequens legem iustitiae,
in legem iustitiae non pervenit : quare ? Quia non ex fide,
sed tamquam ex operibus. Offenderunt enim in lapidem
offensionis,  sicut  scriptum  est1777 : Ecce  pono  in  Sion
lapidem offensionis, et petram scandali ; et qui crediderit
in  eum non confundetur1778.  Ipsa est  iustitia  ex fide,
qua credimus nos iustificari,  hoc est, iustos fieri
gratia  Dei  per  Iesum  Christum  Dominum
nostrum,  ut  inveniamur  in  illo,  non  habentes
nostram iustitiam quae ex Lege est, sed eam quae est per
fidem Christi.  Quae ex Deo iustitia in fide1779,  in fide
utique est, qua credimus nobis iustitiam divinitus
dari, non a nobis in nobis nostris viribus fieri.

IX. Nam cur illam iustitiam quae ex Lege est,
suam dixit  Apostolus,  non ex  Deo ?  quasi  Lex
non sit ex Deo ? Quis hoc nisi impius senserit ?
Sed  quia  Lex  per  litteram [486] iubet,  non  per
Spiritum iuvat, quicumque sic audit litteram Legis
ut ei sufficere videatur cognovisse quid iubeat aut
prohibeat,  quo  id  se  arbitrii  sui  virtute
impleturum  esse  confidat,  nec  fide  confugiat
adiuvandus  ad  Spiritum  vivificantem,  ne  reum
factum  littera  occidat ;  is  profecto  zelum  Dei
habet,  sed  non  secundum  scientiam.  Ignorans
enim Dei iustitiam, id est, eam quae datur ex Deo,
et  suam volens  constituere,  ut  tantummodo ex

1777 Rom 9, 30-33.
1778 Is 28, 16 ; 8, 14 ; 1 Pt 2, 7.
1779 Phil 3, 9.
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Lege  sit,  iustitiae  Dei  non  est  subiectus :  Finis
enim legis Christus ad iustitiam omni credenti1780,  sicut
idem  apostolus  dicit,  ut  nos  simus  iustitia  Dei  in
ipso1781. Iustificati igitur ex fide, pacem habemus ad
Deum  per  Dominum  nostrum  Iesum
Christum1782 :  iustificati  autem gratis  per  gratiam
ipsius1783, ne fides ipsa superba sit.

X. Nec dicat sibi, Si ex fide, quomodo gratis ?
quod enim fides meretur, cur non potius redditur,
quam donatur ? Non dicat ista homo fidelis, quia
cum  dixerit,  Ut  merear  iustificationem,  habeo
fidem ; respondetur ei :  Quid enim habes quod non
accepisti ?1784 Cum  ergo  fides  impetrat
iustificationem, sicut unicuique Deus partitus est
etiam  ipsius  mensuram  fidei,  non  gratiam  Dei
aliquid  meriti  praecedit  humani,  sed  ipsa  gratia
meretur  augeri,  ut  aucta  mereatur  perfici,
comitante, non ducente, pedissequa, non praevia
voluntate.  Unde ille  qui dixit :  Fortitudinem meam
ad  te  custodiam1785, causamque  reddidit  dicens :
Quoniam Deus susceptor meus es ; tamquam requirens
quibus id meritis fuerit consecutus, nihilque in se
inveniens  ante  gratiam  Dei :  Deus  meus, inquit,
misericordia  eius  praeveniet  me1786. Quantumcumque,
1780 Rom 10, 2-4.
1781 2 Cor 5, 21.
1782 Rom 5, 1.
1783 Rom 3, 24.
1784 1 Cor 4, 7.
1785 Ps 58, 10.
1786 Ps 58, 11.
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inquit,  cogitavero  antecedentia  merita  mea,
misericordia eius praeveniet me. Proinde ab illo [487]
attributam fortitudinem suam ad illum custodiens,
eodem  servatore  non  perdit,  quod  eodem
largitore suscepit. Nec ob aliud meretur ampliora,
nisi pie fideliterque sciendo a quo sibi bona sunt
omnia, et hoc sciendo non ex seipso, ne vel hoc
sit  in  eo  quod  non  sit  ex  Deo.  Unde  optime
Apostolus :  Nos, inquit,  non  spiritum  huius  mundi
accepimus, sed Spiritum qui ex Deo est ; ut sciamus quae
a  Deo  donata  sunt  nobis1787.  Ac  per  hoc  et  ipsum
hominis  meritum  donum  est  gratuitum :  nec  a
Patre  luminum,  a  quo  descendit  omne  datum
optimum1788,  boni  aliquid  accipere  quisquam
meretur, nisi accipiendo quod non meretur.

XI.  Multum est  autem indulgentius,  et  sine
ulla dubitatione magis gratuitum, quod Dei gratia
per  Iesum  Christum  Dominum  nostrum
praestatur infantibus,  ut  eis  non obsit  ex Adam
generatio,  et  prosit  in  Christo  regeneratio,  in
quibus  et  ipsum  accipiendi  sensum  tanto  ante
misericordia  Dei  praevenit :  qui  certe  si  in  hac
parvula aetate de corpore exierint, vitam aeternam
regnumque  coelorum  scientes  accipiunt,  eius
muneris  merito  quod  hic,  cum  utique  profuit,
nescierunt.  Certe in iis  post priorum doctrinam,
ista  nonnisi  priora  sunt  dona,  in  quibus  dandis
Dei  gratia  sic  operatur,  ut  nec  voluntas

1787 1 Cor 2, 12.
1788 Iac 1, 17.
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accipientium vel praemittatur, vel adiungatur, vel
subsequatur :  quandoquidem tantum beneficium
non  solum  non  libentibus,  verum  etiam
reluctantibus  datur ;  quod  eis  ad  magnum
imputaretur  sacrilegium,  si  iam  in  iis  aliquid
valeret voluntatis arbitrium.

XII.  Hoc  diximus  propter  eos  qui  non
valentes in causa gratiae inscrutabilia Dei iudicia
perscrutari1789, cur ex Adam massa quae profecto
ex uno in condemnationem tota collapsa est, illud
vas  faciat  in  honorem,  illud  in [488]
contumeliam1790 ;  tamen  audent  parvulos  reos
propriorum constituere peccatorum, ut qui bona
malave  cogitare  non  possunt,  putentur  per
liberum arbitrium vel  poenam mereri  posse  vel
gratiam : cum potius apostolica veritas dicendo :
Ex uno  omnes  in  condemnationem1791,  satis  ostendat
quod  nascantur  in  poena,  ut  non  merito,  sed
misericordia renascantur in gratia. Alioquin gratia
iam non est gratia1792, si non divinis operibus gratis
datur, sed humanis meritis redditur. Quae sola sic
discernit  a  poena,  ut  cum  poena  sit  ex  Adam
omnibus  debita,  gratia  vero  per  unum  Iesum
Christum  nulli  debita,  sed  gratuita,  ut  vere  sit
gratia,  inscrutabilia  iudicia  Dei,  tamquam Deus,
esse  possint,  cur  parvulos  ipse  discernat,  quos

1789 Rom 11, 33.
1790 Rom 9, 21.
1791 Rom 5, 16.
1792 Rom 11, 6.
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merita  nulla  discernunt ;  sed  iniqua  esse  non
possint,  quia  universae  viae  Domini  misericordia  et
veritas1793. Unde cum praebetur alteri misericordiae
gratia,  non  habet  quod  de  humano  merito
glorietur ;  quoniam non  ex  operibus,  ne  forte  quis
extollatur1794.  Cum  vero  alteri  vindictae  redditur
veritas,  non  habet  cur  iuste  queratur :  id  enim
redditur  quod  peccato  iure  debetur ;  quoniam
unus  in quo omnes peccaverunt1795, non utique inique
etiam in singulis  quibusque punitur.  In quorum
poena  clarius  ostenditur  quid  vasis
misericordiae1796 per  non  debitam,  sed  veram
gratiam, hoc est gratuitam, conferatur.

XIII.  Unde  autem  argumententur  adversus
Apostolum  apertissime  dicentem :  Per  unum
hominem peccatum intravit in mundum, et per peccatum
mors, et ita in omnes homines pertransiit,  in quo omnes
peccaverunt1797, dicentes etiam parvulos propria per
liberum  arbitrium  habere  peccata,  taedet
attendere,  pigetque  proferre,  sed  magis
compellimur dicere. Quod enim potuerunt magna
et  acuta  ingenia  cogitare,  aut  inopiae  est [489]
tacendo  vitare,  aut  arrogantiae  contemnendo
praeterire.  "Ecce,  inquiunt,  Esau  et  Iacob  intra
viscera materna luctantur, et dum nascuntur, alter

1793 Ps 24, 10.
1794 Eph 2, 9.
1795 Rom 5, 12.
1796 Rom 9, 23.
1797 Rom 5, 12.
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supplantatur ab altero, atque in pede praecedentis
manu  consequentis  et  tenentis  inventa,
perseverans  quodammodo  lucta  convincitur.
Quomodo  ergo  in  infantibus  haec  agentibus,
nullum est vel ad bonum vel ad malum propriae
voluntatis arbitrium, unde praemia sive supplicia
meritis praecedentibus subsequantur ?"1798.

XIV. Ad hoc nos dicimus, ideo motus illos et
tamquam  litigium  parvulorum  signum  rerum
fuisse  magnarum,  quia  non  fuit  arbitrium,  sed
prodigium.  Neque  enim  daturi  sumus  et  asinis
liberum  arbitrium  voluntatis1799,  quoniam  huius
generis iumentum, sicut scriptum est, subiugale sine
voce,  hominis  voce  respondens  vetuit  prophetae
dementiam1800.  Hi autem qui tales non prodigiosos
motus, sed voluntarios actus, nec de parvulis, sed
a parvulis factos esse contendunt, quid Apostolo
responsuri  sunt,  qui  cum  et  hos  geminos  ad
documentum  gratuitae  gratiae  commemorandos
videret :  Nondum  enim  natis, inquit,  nec  aliquid
agentibus  boni  aut  mali,  ut  secundum  electionem
propositum Dei maneret, non ex operibus sed ex vocante
dictum  est,  Quia  maior  serviet  minori1801 ?  deinde
adiungens  testimonium  prophetae  longe  post
quidem  ista  dicentis,  sed  tamen  de  hac  re

1798 Gen 25, 22. 25 ; Os 12, 3.
1799 Num 22, 28-30.
1800 2 Pt 2, 16.
1801 Rom 9, 11-13 ; Mal 1, 2-3.
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antiquum Dei consilium declarantis : Sicut scriptum
est, inquit : Iacob dilexi, Esau autem odio habui.

XV.  Nempe  Doctor  Gentium  in  fide  et
veritate1802 istos geminos nondum natos nihil boni
aut mali egisse testatur, ut gratia commendetur ;
ut  quod dictum est :  Maior  serviet  minori, non ex
operibus,  sed  ex  vocante [490] dictum
intellegatur, ut secundum electionem propositum
Dei maneret, non meritum hominis anteiret. Non
enim  dicit  electionem  voluntatis  humanae  sive
naturae,  cum  par  esset  in  utroque  mortis
damnationisque conditio ; sed electionem procul
dubio  gratiae,  quae  non  invenit  eligendos,  sed
facit,  de  qua  et  in  consequentibus  eiusdem
Epistolae  loquens  ait :  Sic  ergo  et  in  hoc  tempore,
reliquiae  per  electionem  gratiae  salvae  factae  sunt.  Si
autem gratia, iam non ex operibus ; alioquin gratia iam
non est gratia1803. Cui loco satis locus iste concordat,
ubi  commemoratur,  non  ex  operibus,  sed  ex
vocante  dictum  esse :  Maior  serviet  minori1804.
Utquid ergo praeclarissimo gratiae commendatori
de infantum libero arbitrio et nondum natorum
actibus  tam  impudenter  resistitur ?  cur  meritis
praeveniri  gratia  perhibetur ;  quae  gratia  non
esset,  si  secundum  meritum  imputaretur ?  Cur
contra salutem quae missa est perditis, quae venit
indignis,  quamlibet  acuta,  quamlibet  copiosa  et

1802 1 Tim 2, 7.
1803 Rom 11, 5-6.
1804 Rom 9, 11-13.
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ornata,  mirum  tamen  si  christiana  disputatione
contenditur ?

XVI.  "Sed  quomodo,  inquiunt,  non  est
iniquitas apud Deum, si diligendo discernit quos
merita operum nulla discernunt ?". Ita nobis hoc
dicitur  tamquam id  Apostolus  ipse  non  viderit,
non  proposuerit,  non  responderit.  Vidit  utique
quid  iis  auditis  humana  posset  infirmitas  vel
ignorantia cogitare, et eamdem quaestionem sibi
ipse  proponens :  Quid  ergo  dicemus ? inquit,
numquid  iniquitas  apud  Deum ?1805 Continuo
respondit :  Absit. Rationemque reddens cur  absit,
id est ; cur non sit iniquitas apud Deum, non ait :
"Merita enim vel opera iudicat etiam parvulorum,
etiamsi  adhuc sint  in  materno utero constituti".
Quomodo enim hoc diceret,  qui iam dixerat de
nondum  natis,  et  de  iis  qui  nihil [491] adhuc
egerant boni vel mali, quod non ex operibus, sed ex
vocante dictum sit :  Maior serviet minori1806 ?  Sed cum
vellet ostendere cur in iis  non sit iniquitas apud
Deum, ait :  Moysi enim inquit, Miserebor cui misertus
ero,  et  misericordiam  praestabo  cui  misericors  fuero1807.
Quid  nos  hic  docuit,  nisi  ex  illa  massa  primi
hominis1808,  cui  merito  mors  debetur,  non  ad
merita  hominum,  sed  ad  Dei  misericordiam
pertinere  quod quisque liberatur :  atque ita  non

1805 Rom 9, 14.
1806 Rom 9, 11-12.
1807 Rom 9, 15 ; Ex 33, 19.
1808 Rom 9, 21.
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esse  iniquitatem  apud  Deum ;  quia  neque
remittendo,  neque  exigendo  quod  debetur,
iniustus est ? Ibi enim gratia est indulgentia,  ubi
iusta  posset  esse  vindicta.  Et  hinc  evidentius
apparet,  a  poena  debita  liberato  et  gratis
iustificato quantum beneficii  conferatur1809,  quod
alter  aequaliter  reus  sine  punientis  iniquitate
punitur.

XVII. Denique subiungit  et dicit :  Igitur  non
volentis  neque  currentis,  sed miserentis  est  Dei1810 : hoc
propter  eos  dictum est,  qui  per  gratiam liberati
iustificantur.  Propter  eos  autem super  quos  ira
Dei manet1811,  quia  et  ipsis  Deus bene utitur  ad
docendos alios  quos liberare  dignatur,  subiunxit
atque ait : Dicit enim Scriptura Pharaoni, Quia ad hoc
te  excitavi,  ut  ostendam  in  te  potentiam  meam,  et  ut
annuntietur nomen meum in universa terra. Deinde ad
utrumque  concludens :  Ergo, inquit,  cuius  vult
miseretur,  et  quem  vult  obdurat ; profecto  neutrum
aliqua  iniquitate,  sed  utrumque  misericordia  et
veritate.  Et  adhuc  tamen  audax  movetur
infirmitas,  eorum  scilicet  qui  secundum
coniecturas  cordis  humani  inscrutabilem
altitudinem iudiciorum Dei1812 cogitare conantur !

XVIII.  Hanc  quaestionem  sibi  ex  adverso
opponens [492] Apostolus  ait :  Dicis  itaque  mihi,

1809 Rom 3, 24.
1810 Rom 9, 16-18 ; Ex 9, 16.
1811 Io 3, 36.
1812 Rom 11, 33.
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Quid  adhuc  conqueritur ?  nam  voluntati  eius  quis
resistit ?1813 Nobis hoc dictum putemus. Quid ergo
aliud  quam  quod  respondit  Apostolus,
respondere debemus ? aut si et nos talia movent,
quia et nos homines sumus, simul oportet omnes
audiamus  dicentem :  O  homo,  tu  quis  es  qui
respondeas  Deo ?  Numquid  dicit  figmentum  ei  qui  se
finxit,  Quare  me  fecisti  sic ?  Annon  habet  potestatem
figulus luti, ex eadem massa facere aliud vas in honorem,
aliud  in  contumeliam ?1814 Haec  massa  si  esset  ita
media, ut quemadmodum nihil boni ita nec mali
aliquid mereretur, non frustra videretur iniquitas,
ut ex ea fierent vasa in contumeliam : cum vero
per  liberum  arbitrium  primi  hominis  in
condemnationem  ex  uno  universa  defluxerit,
procul dubio quod ex ea fiunt vasa in honorem,
non ipsius iustitiae, quae gratiam nulla praecessit,
sed  Dei  misericordiae ;  quod  vero  in
contumeliam, non iniquitati Dei, quae absit ut sit
apud  Deum,  sed  iudicio  deputandum  est.  Hoc
quisquis cum Ecclesia catholica sapit, non contra
gratiam pro meritis disputat, sed misericordiam et
iudicium Domino cantat1815, ut nec misericordiam
recuset ingratus, nec iudicium accuset iniustus.1816

XIX. Alia est namque illa consparsio de qua
idem dicit Apostolus : Si autem delibatio sancta est, et

1813 Rom 9, 19.
1814 Rom 9, 20-21 ; Is 45, 9 ; 29, 16.
1815 Ps 100, 1.
1816 Alias invitus.
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consparsio ; et si radix sancta est, et rami1817. Illa est ex
Abraham, non ex Adam, id est ex communione
sacramenti et similitudine fidei, non ex propagine
mortali :  ista  vero  vel  consparsio,  vel  sicut  in
plerisque  codicibus  legitur,  massa,1818 quoniam
tota  mortis  est,  cum  per  unum  hominem  peccatum
intravit in mundum, et per peccatum mors, et ita in omnes
homines pertransiit,  in quo omnes [493] peccaverunt1819 ;
misericordia ex illa fit  aliud vas in honorem, iudicio
autem aliud in contumeliam1820. Neque ibi praecedunt
merita  gratiam  liberantis ;  neque  hic  effugiunt
peccata  iustitiam  punientis.  Quod  quidem  in
aetatibus  maioribus  adversus  contentiosos  non
tam evidenter apparet, ubi pro meritis hominum
qualicumque  velut  protecti  obscuritate
confligunt : sed ideo contra eorum contentionem
illos invenit Apostolus, in quibus nondum natis,
neque  agentibus  aliquid  boni  aut  mali,  non  ex
operibus,  sed  ex  vocante  dictum  est,  Maior  serviet
minori1821.

XX.  Qua  in  re  quoniam  nimis  alta  et
inscrutabilia sunt iudicia Dei, et investigabiles viae eius1822,
interim teneat  homo non esse iniquitatem apud
Deum ; sed qua aequitate cuius vult miseretur, et

1817 Rom 11, 16.
1818 φύραμα.
1819 Rom 5, 12.
1820 Rom 9, 21.
1821 Rom 9, 11-12.
1822 Rom 11, 33.
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quem  vult  obdurat,  se  tamquam  hominem
ignorare fateatur1823 : ita sane ut propter illud quod
inconcussum  tenet,  non  esse  iniquitatem  apud
Deum, quamvis nemo ab illo iustificetur meritis
praecedentibus,  neminem  tamen  obdurari,  nisi
merito, noverit. Pie namque et veraciter creditur
Deus nocentes atque impios iustificando a poenis
debitis  liberare :  quemquam vero  immeritum et
nulli obnoxium peccato si Deus damnare creditur,
alienus  ab  iniquitate  non  creditur.  Ubi  ergo
liberatur  indignus,  tanto  debetur  maior  actio
gratiarum,  quanto  poena  iustior  debebatur :  ubi
autem damnatur  indignus,  nec  misericordia  nec
veritas obtinetur.

XXI.  "Quomodo,  inquiunt :  Esau  non
damnatur indignus, si non ex operibus, sed ex vocante
dictum est,  Quia maior  serviet  minori1824 ? Sicut enim
illius  nulla  praecesserant  opera  bona,  ut  ad
gratiam  pertineret,  sic  nec  huius  mala  ut  ad
poenam  pertinere  deberet".  Nulla  plane  in
utroque  opera  vel  bona  vel  mala,  sed  propria :
uterque autem illi uni obnoxius erat,  in quo omnes
[494] peccaverunt1825,  ut omnes in illo morerentur :
quicumque enim ex illo uno multi in seipsis futuri
erant,  tunc  in  illo  unus  erant.  Proinde  illud
peccatum solius  esset,  si  ex  illo  nullus  exiisset :
porro  autem in  quo  erat  natura  communis,  ab

1823 Rom 9, 18.
1824 Rom 9, 11-12.
1825 Rom 5, 12.
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eius vitio  est nullus immunis.  Si  ergo ambo qui
nondum propria vel bona vel mala operabantur,
rei  tamen  ex  origine  nascebantur ;  laudet
misericordiam qui liberatur, non culpet iudicium
qui punitur.

XXII. Hic si dixerimus, Quanto melius ambo
liberarentur ;  nihil  nobis  convenientius  dicetur,
quam :  O homo,  tu  quis  es  qui  respondeas  Deo ?1826

Novit quippe ille quid agat, et quantus numerus
esse debeat primitus omnium hominum, deinde
sanctorum,  sicut  siderum,  sicut  Angelorum ;
atque,  ut  de  terrenis  loquamur,  sicut  pecorum,
piscium,  volatilium,  sicut  arborum et  herbarum,
sicut denique foliorum capillorumque nostrorum.
Nam  nos  humana  cogitatione  adhuc  possumus
dicere, Quoniam bona sunt cuncta ista quae fecit,
quanto melius illa duplicasset, et multiplicasset, ut
multo essent  plura  quam sunt :  si  enim non ea
caperet  mundus,  numquid  non  posset  etiam
ipsum  facere  quantum  vellet  ampliorem ?  Et
tamen quantumcumque faceret vel illa plura, vel
istum  capaciorem  atque  maiorem,  nihilominus
eadem de multiplicandis eis dici possent, et nullus
esset immoderatus1827 modus.

XXIII. Etenim etiam illud dici potest, sive sit
gratia  qua  iustificantur  iniusti,  de  qua  nobis
dubitare  fas  non  est,  sive,  ut  quidam  volunt,
semper  praecedat  liberum  arbitrium,  cuius

1826 Rom 9, 20.
1827 Forte moderatus.
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meritum sequatur  vel  poena  vel  praemium,  cur
omnino creati sunt quod Deus ita peccaturos, ut
aeterno  essent  igne  damnandi,  sine  dubitatione
praescivit ?  Quamvis  enim  peccata  non  fecerit,
naturas tamen ipsas, [495] quae per seipsas sine
dubio  bonae  sunt,  quibus  tamen  ex  arbitrio
voluntatis  futura  essent  vitia  peccatorum,  et  in
multis talia quibus esset aeterna poena reddenda,
quis nisi Deus creavit ? Quare, nisi quia voluit ?
quare  autem  voluerit,  o  homo,  tu  quis  es  qui
respondeas Deo ? Numquid dicit figmentum eum ei qui se
finxit,  Quare  sic  me  fecisti ?  Annon  habet  potestatem
figulus luti, ex eadem consparsione facere aliud quidem vas
in honorem, aliud autem in contumeliam ?1828

XXIV. Atque ut iam dicamus quod sequitur :
Si  autem  volens  Deus  ostendere  iram,  et  demonstrare
potentiam  suam,  pertulit  in  multa  patientia  vasa  irae,
quae perfecta sunt in perditionem, ut notas faceret divitias
gloriae  suae  in  vasa  misericordiae1829. Ecce  iam ratio
reddita  est  homini,  quanta  debuit  homini ;  si
tamen vel istam capit, qui pro sui arbitrii libertate
in tantae infirmitatis servitute contendit1830 :  ecce
dictae  sunt  causae.  Tu  ergo,  quis  es  qui
respondeas Deo ; si volens Deus ostendere iram,
et demonstrare potentiam suam1831, quod et malis
bene  uti  optimus  possit,  malis  dumtaxat  non

1828 Rom 9, 20-21.
1829 Rom 9, 22-23.
1830 Rom 9, 20.
1831 Rom 8, 28-30.
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conditione divina, sed vitiata voluntatis iniquitate
natura,  quae a Deo conditore  condita  est bona,
pertulit  in  multa  patientia  vasa  irae  aptata  in
interitum :  non  quod  illi  essent  necessaria,  sive
angelica  sive  humana  peccata,  cui  nec  iustitia
creaturae cuiusquam est necessaria ; sed ut notas
faceret divitias gloriae suae in vasa misericordiae,
ne  se  in  bonis  operibus  tamquam  de  propriis
extollerent viribus, sed humiliter intellegerent, nisi
illis Dei gratia non debita, sed gratuita subveniret,
id  fuisse  reddendum  meritis  suis,  quod  aliis  in
eadem massa redditum cernerent ?

XXV.  Certus  est  ergo  Dei  praescientiae
definitus  numerus,  et  multitudo  sanctorum,
quibus  diligentibus  Deum, [496] quod  eis  donavit
per  diffusum  in  cordibus  eorum  Spiritum
Sanctum1832,  omnia  cooperantur  in  bonum,  iis  qui
secundum  propositum  vocati  sunt.  Quoniam  quos  ante
praescivit, et praedestinavit conformes fieri  imaginis Filii
sui,  ut  sit  ipse  primogenitus  in  multis  fratribus.  Quos
autem  praedestinavit,  illos  et  vocavit : hic  subaudire
debemus,  secundum  propositum. Sunt  enim  et  alii
vocati,  sed  non  electi1833 ;  ac  per  hoc  non
secundum propositum vocati.  Quos  autem  vocavit
(hoc est secundum propositum) illos et iustificavit : quos
autem  iustificavit,  illos  et  glorificavit1834.  Hi  sunt  filii

1832 Rom 5, 5.
1833 Mt 20, 16 ; 22, 14.
1834 Rom 8, 28-30.
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promissionis1835,  hi  sunt  electi  qui  per  electionem
gratiae salvi fiunt, ubi dictum est :  Si autem gratia,
iam  non  ex  operibus ;  alioquin  gratia  iam  non  est
gratia1836. Haec  sunt  vasa  misericordiae1837,  in
quibus  Deus  etiam  per  vasa  irae  notas  facit
divitias  gloriae  suae.  Horum  fit  per  Spiritum
Sanctum  cor unum et anima una1838,  quae benedicit
Deum,  et  non  obliviscitur  omnes  retributiones
eius, qui propitius fit omnibus iniquitatibus eius ;
qui sanat  omnes languores eius ;  qui redimit  de
corruptione  vitam  eius ;  qui  coronat  eam  in
misericordia1839,  quia non  volentis  neque  currentis,  sed
miserentis est Dei1840.

XXVI.  Caeteri  autem  homines  ad  istam
societatem  non  pertinentes,  quorum  tamen  et
animam  et  corpus  Dei  bonitas  operata  est,  et
quidquid habet ipsa natura praeter vitium, quod
eidem  inflixit  superbientis  voluntatis  audacia,
propter hoc a Deo praesciente creati sunt, ut in
his  ostenderet  liberum desertoris  arbitrium sine
sua  gratia  quid  valeret ;  et  in  eorum  iustis  et
debitis  poenis  vasa  misericordiae,  quae  non
suorum operum meritis,  sed  gratuita  Dei  gratia
sunt ab illa  concretione discreta, quid [497] sibi

1835 Rom 9, 8.
1836 Rom 11, 5-6.
1837 Rom 9, 22-23.
1838 Act 4, 31-32.
1839 Ps 102, 2-4.
1840 Rom 9, 16.
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collatum esset addiscerent ; ut omne os obstruatur1841,
et qui gloriatur, in Domino glorietur1842.

XXVII.  Quisquis  aliter  docet,  et  non
acquiescit  sanis  sermonibus  Domini  nostri  Iesu
Christi1843 qui dixit :  Venit Filius hominis quaerere et
salvare  quod  perierat1844 :  non  enim  ait :  Quod
periturum  fuerat,  sed  quod  perierat ; quid
ostendens,  nisi  peccato  primi  hominis  universi
generis humani periisse naturam ?  qui ergo aliter
docet,  et  non acquiescens ei  quae secundum pietatem est
doctrinae1845,  contra  gratiam  Salvatoris,  et  contra
sanguinem  Redemptoris  tamquam  salvam  et
liberam naturam defendit humanam, et christiano
tamen  censeri  vocabulo  affectat ;  quid  de
parvulorum discretione dicturus est,  cur alius in
vitam secundi hominis assumatur, alius in morte
primi hominis relinquatur ? Si dixerit liberi arbitrii
merita  praecessisse ;  respondit  Apostolus  quae
supra  diximus  de  nondum  natis  neque  aliquid
agentibus boni aut mali1846. Si autem dixerit quod
adhuc  in  libris  quos  nuperrime  Pelagius
perhibetur  edidisse,  defenditur ;  quamvis  iam
videatur  anathematizasse  in  episcopali  iudicio
Palaestino  eos  qui  dicunt  quod peccatum Adae

1841 Rom 3, 19.
1842 1 Cor 1, 31 ; 2 Cor 10, 17.
1843 1 Tim 6 3.
1844 Lc 19, 10 ; Mt 18, 11.
1845 2 Tim 6, 3.
1846 Rom 9, 11.
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ipsum solum laeserit, et non genus humanum : si
dixeris  ambo sine  iudicio  natos,  nec  aliquid  de
primi  hominis  damnatione  traxisse ;  profecto
quoniam negare non audet in regnum coelorum
adoptari  eum qui  fuerit  regeneratus  in  Christo ;
respondeat quid de illo futurum sit, qui nulla sua
culpa non baptizatus, ista fuerit temporali morte
praeventus. Si non putamus esse dicturum quod
innocentem  Deus,  nec  habentem  originale
peccatum  ante  annos  quibus  habere  poterat
proprium,  aeterna  morte  damnabit ;  cogitur
itaque respondere  quod Pelagius in ecclesiastico
iudicio, ut aliquo modo catholicus pronuntiaretur,
anathematizare [498] compulsus  est,  infantes,
etiamsi non baptizentur, habere vitam aeternam :
(hac  enim  negata,  quid  nisi  mors  aeterna
remanebit ?)

XXVIII.  Ac  per  hoc  contra  sententiam
Domini  disputabit  dicentis :  Patres  vestri
manducaverunt manna in deserto, et mortui sunt : hic est
panis  qui  de  coelo  descendit,  ut  si  quis  ex  ipso
manducaverit  non  moriatur1847 ; non  enim  de  ista
morte  loquebatur,  quam  necesse  est  patiantur
etiam  qui  de  ipso  pane  manducant :  et  paulo
post :  Amen,  amen  dico  vobis,  Nisi  manducaveritis
carnem  filii  hominis,  et  biberitis  eius  sanguinem,  non
habebitis  vitam in  vobis1848 ;  utique illam quae post
hanc  mortem  futura  est :  et  contra  apostolicae

1847 Io 6, 49-50.
1848 Io 6, 54.
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Sedis  auctoritatem,  ubi  de  hac  ipsa  re  cum
ageretur,1849 hoc  testimonium  adhibitum  est
evangelicum, ne parvuli non baptizati vitam posse
habere credantur :  et contra ipsius Pelagii  verba
apud episcopos a quibus audiebatur, expressa, ubi
anathematizavit  eos  qui  dicerent  infantes  non
baptizatos habere vitam aeternam.

XXIX.  Quod  propterea  commemoravimus,
quoniam quidem apud vos,  vel  in  vestra potius
civitate, si tamen verum est quod audivimus, tanta
pro isto errore quidam obstinatione nituntur, ut
dicant  facilius  esse  ut  etiam  Pelagium  deserant
atque  contemnant,  qui  haec  sentientes
anathematizavit,  quam ab huius sententiae, sicut
eis  videtur,  veritate  discedant.  Si  autem cedunt
Sedi  apostolicae,  vel  potius  ipsi  magistro  et
domino  Apostolorum,  qui  dicit  non  habituros
vitam in  semetipsis,  nisi  manducaverint  carnem
filii  hominis,  et  biberint  sanguinem,  quod  nisi
baptizati  non utique possunt ;  nempe aliquando
fatebuntur parvulos non baptizatos vitam habere
non  posse,  ac  per  hoc,  quamlibet  tolerabilius
omnibus  qui [499] etiam  propria  peccata
committunt, tamen aeterna morte multari.

XXX. Quae cum ita sint, audeant disputare,
et quibus possunt persuadere contendant, Deum
iustum1850, apud quem non est iniquitas, parvulos a
peccatis propriis innocentes, si nec illo ex Adam

1849 Innocentius epist. 182, n. 5.
1850 Rom 9, 14.
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obligati  et  obstricti  sunt,  morte  perpetua
damnaturum.  Quod  si  absurdissimum  est  et  a
iustitia Dei penitus alienum, et tamen nullus qui
se meminit catholicae fidei christianum, negat aut
dubitat parvulos non accepta gratia regenerationis
in Christo, sine cibo carnis eius et sanguinis potu,
non  habere  in  se  vitam1851,  ac  per  hoc  poenae
sempiternae  obnoxios ;  profecto  restat  ut  quia
ipsi  non  egerunt  aliquid  boni  aut  mali1852,  ideo
mortis  eorum  iusta  sit  poena,  quia  in  illo
moriuntur,  in quo omnes peccaverunt1853 ; unde in illo
solo  vivificantur,  a  quo  peccatum nec  originale
trahi potuit, nec proprium perpetrari.

XXXI.  Ipse  vocavit  nos  non  solum  ex  Iudaeis,
verum  etiam  ex  Gentibus1854 ;  quoniam  et  illius
Ierusalem  filios,  quae  interfecit  Prophetas,  et
lapidavit  missos  ad  se,  quamvis  ipsa  nolente
collegit ipse quos voluit1855, et ante incarnationem
suam,  sicut  ipsos  Prophetas,  et  posteaquam
Verbum  caro  factum  est1856,  sicut  Apostolos  et
hominum millia qui et pretia rerum suarum ante
pedes Apostolorum posuerunt1857. Omnes quippe
illi  filii  sunt  Ierusalem nolentis  ut  colligerentur,
qui  tamen  illa  nolente  collecti  sunt ;  de  quibus
1851 Io 6, 54.
1852 Rom 9, 11.
1853 Rom 5, 12.
1854 Rom 9, 24.
1855 Mt 23, 37 ; Lc 13, 34.
1856 Io 1, 14.
1857 Act 4, 34-35 ; 2, 41 ; 4, 4.
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dicit :  Si ego in Beelzebub eicio daemonia, filii vestri in
quo  eiciunt ?  Ideo  ipsi  iudices  vestri  erunt1858.  De  iis
praedictum  erat :  Si  fuerint  filii  Israel  sicut  arena
maris,  reliquiae  salvae  fient1859.  Non potest  excidere
verbum  Dei,  nec repulit  plebem  suam  quam [500]
praescivit,  quae  tamen  reliquiae  per  electionem  gratiae
salvae  factae  sunt1860.  Si  autem  gratia, quod  saepe
dicendum est,  iam non ex operibus ;  alioquin  gratia
iam non est gratia1861 :  non haec utique nostra, sed
Apostoli  verba sunt1862.  Quod ergo ad Ierusalem
nolentem colligi filios suos ille clamabat, hoc nos
clamamus  adversus  eos  qui  filios  volentes
Ecclesiae  colligi  nolunt :  nec  saltem  post
iudicium,1863 quod  de  ipso  Pelagio  in  Palaestina
factum est, corriguntur ; de quo damnatus exisset,
nisi  obiecta  sibi  contra  gratiam Dei,  dicta  quae
obscurare non potuit, ipse damnasset.

XXXII.  Praeter  illa  enim  quae,  quo  modo
potuit,  ausus est qualicumque ratione defendere,
obiecta  quaedam  sunt,  quae  nisi  remota  omni
tergiversatione  anathematizasset,  ipse
anathematizatus exisset. Obiectum est enim eum
dicere :  "Quia  Adam mortalem factum qui  sive
peccaret,  sive  non peccaret,  moriturus esset :  et

1858 Mt 12, 27.
1859 Rom 9, 27 ; Is 10, 22 ; Os 1, 10.
1860 Rom 9, 6.
1861 Rom 11, 2.
1862 Rom 11, 5-6.
1863 Diospolitanum.
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quod peccatum eius ipsum solum laeserit, et non
genus humanum : et quod infantes nuper nati in
illo  statu  sint,  in  quo  Adam  fuit  ante
praevaricationem : et quod neque per mortem vel
per  praevaricationem  Adae  omne  genus
humanum  moriatur,  neque  per  resurrectionem
Christi  omne  genus  humanum  resurgat :  et
infantes,  etiamsi  non  baptizentur,  habere  vitam
aeternam :  et  divites  baptizatos,  nisi  omnibus
renuntient,  si  quid boni  visi  fuerint  facere,  non
reputari  illis,  nec  eos  habere  posse  regnum
Dei1864 :  et gratiam Dei atque adiutorium non ad
singulos actus dari, sed in libero arbitrio esse vel
in lege atque doctrina : et Dei gratiam secundum
merita  nostra  dari1865 :  et  filios  Dei  non  posse
vocari,  nisi  omnino  absque  peccato  fuerint
effecti :  et  non  esse  liberum  arbitrium,  si  Dei
indiget  auxilio ;  quoniam  in  propria  voluntate
habet  unusquisque facere  aliquid,  vel  non [501]
facere :  et  victoriam  nostram  non  ex  Dei
adiutorio  esse,  sed  ex  libero  arbitrio :  et  quod
poenitentibus venia non detur secundum gratiam
et misericordiam Dei, sed secundum meritum et
laborem eorum qui per poenitentiam digni fuerint
misericordia1866".

XXXIII.  Haec  omnia  Pelagius  sic
anathematizavit,  quod satis Gesta ipsa testantur,

1864 Cf. AUG., De gestis Pel. 11, 23-24 ; 33, 57 ; 35, 65.
1865 Cf. AUG., De gestis Pel. 14, 30-31 ; 17, 40 ; 34, 65.
1866 Cf. AUG., De gestis Pel. 18, 42 ; 34, 65.
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ut  nihil  ad  ea  quoquo  modo  defendenda
disputationis  attulerit ;  unde  fit  consequens  ut
quisquis  sequitur  illius  episcopalis  auctoritatem
iudicii, et ipsius Pelagii confessionem, haec tenere
debeat,  quae  semper  tenuit  catholica  Ecclesia :
Adam,  nisi  peccasset,  non  fuisse  moriturum :
quod  peccatum eius  non  ipsum solum  laeserit,
sed et genus humanum : et quod infantes nuper
nati non sint in illo statu, in quo Adam fuit ante
praevaricationem,  ut  ad  ipsos  pertineat  etiam
quod  breviter  ait  Apostolus :  Per  unum  hominem
mors, et per unum hominem resurrectio mortuorum. Sicut
enim in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes
vivificabuntur1867. Unde fit ut infantes non baptizati,
non solum regnum coelorum, verum etiam vitam
aeternam habere non possint. Confiteatur etiam,
divites  baptizatos,  etiamsi  divitiis  suis  non
careant,  et  sint  tales  quales  ad  Timotheum
describit Apostolus dicens :  Praecipe divitibus huius
mundi  non  superbe  sapere,  neque  sperare  in  incerto
divitiarum,  sed  in  Deo  vivo,  qui  praestat  omnia
abundanter ad fruendum ; divites sint in operibus bonis,
facile  tribuant,  communicent,  thesaurizent  sibi
fundamentum bonum in futurum, ut apprehendant veram
vitam1868, non eos regno Dei posse privari. Fateatur
gratiam Dei et adiutorium etiam ad singulos actus
dari ; eamque non dari secundum merita nostra,
ut vera sit gratia, id est gratis data per eius [502]

1867 1 Cor 15, 21-22.
1868 1 Tim 6, 17-19.
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misericordiam qui dixit :  Miserebor cui misertus ero,
et  misericordiam  praestabo  cui  misericors  fuero1869.
Fateatur filios Dei vocari posse illos qui quotidie
dicunt :  Dimitte  nobis debita nostra1870 :  quod utique
veraciter non dicerent, si essent omnimodo sine
peccato. Fateatur esse liberum arbitrium, etiam si
divino indiget adiutorio. Fateatur quando contra
tentationes  concupiscentiasque  illicitas
dimicamus,  quamvis  et  illic  habeamus propriam
voluntatem, non tamen ex illa,  sed ex adiutorio
Dei nostram provenire victoriam. Non enim aliter
verum erit quod Apostolus ait :  Non volentis neque
currentis, sed miserentis est Dei1871. Fateatur secundum
gratiam  et  misericordiam  Dei  veniam
poenitentibus dari, non secundum merita eorum ;
quandoquidem etiam ipsam poenitentiam donum
Dei dixit  Apostolus,  ubi  ait  de  quibusdam :  Ne
forte  det  illis  Deus  poenitentiam1872.  Haec  omnia
simpliciter sine ullis fateatur ambagibus, si quis in
auctoritatem  catholicam  et  in  ipsius  Pelagii
expressa  ecclesiasticis  Gestis  verba  consentit.
Neque enim illa quae his sunt contraria, veraciter
anathematizata  esse  credendum  est,  nisi  haec
quibus  sunt  contraria,  fideli  corde  teneantur,  et
aperta confessione promantur.

1869 Ex 33, 19 (sec. LXX).
1870 Mt 6, 12 ; Lc 11, 4.
1871 Rom 9, 16.
1872 2 Tim 2, 25.
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XXXIV. Nec in istis libris recentioribus, quos
idem Pelagius post illud iudicium dicitur edidisse,
quamvis  adiutorio  divinae  gratiae  consentire
videatur,  quid  de  hac  re  sentiat  satis  evidenter
apparet.  Aliquando  enim  ita  paribus  momentis
potestatem voluntatis  aequa  lance  perpendit,  ut
quantum  ad  peccandum,  tantum  etiam  ad  non
peccandum valere definiat : quod si ita est, nullus
locus  adiutorio  gratiae  reservatur,  sine  qua  nos
dicimus  ad  non  peccandum  nihil  voluntatis
arbitrium  valere. [503] Aliquando  autem
quotidiano  gratiae  Dei  muniri  nos  confitetur
auxilio,  quamvis  habeamus  ad  non  peccandum
forte ac firmum liberum arbitrium : quod utique
invalidum  et  infirmum  debuit  confiteri,  donec
sanentur omnes languores animae nostrae1873. Non
enim  pro  infirmitate  corporis  precabatur,  qui
dicebat : Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum ;
sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea1874 :
nam ut ostenderet pro anima se rogare, secutus
adiunxit, et anima mea turbata est valde1875.

XXXV.  Videtur  ergo  auxilium  gratiae
tamquam ex abundanti putare concedi, id est, ut
etiamsi non concedatur, habeamus tamen ad non
peccandum  forte  ac  firmum  liberum  arbitrium.
Quod ne existimemur de illo temere suspicari, et
fortasse quis dicat sic eum sentire forte ac firmum

1873 Mt 4, 23.
1874 Ps 6, 3.
1875 Ps 6, 4.
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ad  non  peccandum liberum arbitrium (quamvis
sine  Dei  gratia  id  efficere  atque  adimplere  non
possit),  sicut  sanos  oculos  firmos  dicimus  ad
videndum,  quod  tamen  nullo  modo  facere
possunt,  si  desit  lucis  auxilium ;  alio  loco  quid
diceret,  vel quid putaret ostendit,  ubi ait : "Ideo
Dei gratiam hominibus dari,  ut quod facere per
liberum  iubentur  arbitrium,  facilius  possint
implere per gratiam"1876. Utique cum dicit,  facilius,
quid vult intellegi, nisi et gratia si desit, posse per
liberum  arbitrium,  vel  facile,  vel  etiam  difficile
quae divinitus iubentur impleri ?

XXXVI. Ubi est ergo : Quid est homo, nisi quod
memor  es  eius ?1877 Ubi  postremo  illa  testimonia,
quae Ierosolymitanae antistes1878 Ecclesiae, sicut in
eisdem  Gestis  legitur,  ipsi  Pelagio  se  dixisse
commemorat, cum ad eum perlatum esset quod
sine  gratia  Dei  diceret  absque [504] peccato
hominem esse posse1879 ? Haec sunt enim ab illo
dicta  tria  testimonia  valde  magna  contra
huiusmodi  impiam  praesumptionem,  quod
Apostolus  ait :  Plus  omnibus  illis  laboravi ;  non  ego
autem, sed gratia Dei mecum1880 ; et : Non volentis, neque
currentis,  sed miserentis  est Dei1881 ;  et :  Nisi Dominus

1876 Cf. AUG., De gratia Christi 1, 8, 9. 27, 28.
1877 Ps 8, 5.
1878 Joannes.
1879 Cf. AUG., De gestis Pel. 14, 37.
1880 1 Cor 15, 10.
1881 Rom 9, 16.
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aedificaverit  domum, in vanum laboraverunt  aedificantes
eam1882.  Quomodo  ergo  quod  Deus  iubet,  sine
adiutorio  ipsius  vel  difficile  impletur,  cum  si
Dominus  non  aedificet,  in  vanum  aedificans
laborasse  dicatur ;  neque  scriptum  sit :  "Est
quidem volentis,  atque  currentis,  facilius  autem
miserentis est Dei", sed scriptum sit : Non volentis,
neque currentis, sed miserentis est Dei ; non quia nulla
est hominis voluntas atque cursus, sed quia nihil
potest, nisi ille misereatur : nec Apostolus dixerit :
"Et ego", sed dixerit : Non ego autem, sed gratia Dei
mecum : non quia ipse nihil boni agebat, sed quia
nihil ageret, si illa non adiuvaret ? Quamquam illa
possibilitas liberi arbitrii tam in bonum quam in
malum  ex  aequa  lancis  perpensione  nec  huic
facilitati locum relinquit, quam saltem videtur esse
confessus dicendo : "Facilius possunt implere per
gratiam", si  enim  bonum  per  gratiam  facilius
impletur,  facillime autem sine gratia  fit  malum :
profecto  ista  possibilitas  non  aequa  lance
perpenditur.

XXXVII.  Sed  quid  plura ?  Non  solum  ad
istos  vitandos  cauti  esse debemus,  verum etiam
ad  docendos  vel  monendos,  si  patiantur,
pigrescere  non  debemus.  Plus  eis  tamen  sine
dubitatione praestamus, si ut corrigantur oremus,
ne  cum  tantis  ingeniis  vel  pereant,  vel  alios
perdant praesumptione damnabili : quia zelum Dei

1882 Ps 126, 1.
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habent, sed non secundum scientiam1883 ; id est iustitiam,
quae  a Deo est ignorantes,  et  suam volentes [505]
constituere,  iustitiae  Dei  non  sunt  subiect1884.  Quibus
utique,  quoniam  christiani  appellantur,  magis
observandum  est  quam Iudaeis,  de  quibus  hoc
dixit  Apostolus,  ne  offendant  in  lapidem
offensionis1885,  velut argute defendendo naturam et
liberum  arbitrium,  quemadmodum  philosophi
huius  mundi,  qui  vehementer  egerunt  ut
putarentur vel putarent sibi beatam vitam virtute
propriae  voluntatis  efficere.1886 Caveant  ergo  isti
ne  per  sapientiam  verbi  evacuent  crucem
Christi1887,  et  hoc  sit  eis  offendere  in  lapidem
offensionis. Natura enim humana1888 etiamsi in illa
integritate  in  qua  condita  est  permaneret,  nullo
modo  seipsam  Creatore  suo  non  adiuvante
servaret : cum igitur sine Dei gratia salutem non
possit custodire quam accepit ; quomodo sine Dei
gratia potest reparare quam perdidit ?

XXXVIII.  Non  autem  ideo  pro  istis  non
orare  debemus,  quia  si  non  corriguntur,  eorum
imputandum  est  voluntati,  qui  nolunt  credere
etiam  ad  hoc  ipsum  sibi  necessariam  gratiam
Salvatoris, quod putant consistere in solis viribus

1883 Rom 10, 2-3.
1884 Phil 3, 9.
1885 Rom 9, 32.
1886 Vide supra epist. 155, n. 2, etc.
1887 1 Cor 1, 17.
1888 Concil. Arausic. 2, can. 19.
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voluntatis Nam et illi quibus sunt isti in hac causa
omnino simillimi, de quibus hoc dixit Apostolus,
quod  ignorantes  Dei  iustitiam,  et  suam  volentes
constituere,  iustitiae Dei  non sunt subiecti1889, profecto
suae voluntatis vitio non credebant. Non enim ut
essent  infideles,  cogebantur  inviti ;  sed  nolendo
credere,  infidelitatis  crimine  non  carebant.  Et
tamen  quia  voluntas,  ut  ad  vera  credenda
moveatur, non sibi sufficit, nisi per gratiam Deus
opituletur,  dicente  ipso  Domino  cum  de  non
credentibus  loqueretur :  Nemo venit  ad me,  nisi  ei
datum fuerit  a Patre1890 ;  propter hoc et Apostolus,
quamvis  eis  instanter  Evangelium  praedicaret,
parum [506] tamen  esse  cernebat,  nisi  pro  illis
etiam oraret ut crederent : ait enim :  Fratres, bona
voluntas quidem cordis mei, et deprecatio ad Deum fit pro
illis in salutem ; et tunc adiunxit illa quae diximus :
Testimonium enim illis perhibeo quia zelum Dei habent,
sed non secundum scientiam1891, etc. Oremus ergo pro
illis, sancte frater.

XXXIX. Cernis quippe nobiscum quam malo
errore  teneantur.  Fragrant  enim  epistolae  tuae
odore  sincerissimo  Christi,  ubi  germanissimus
gratiae  ipsius  dilector  et  confessor  appares.  Sed
quod diu tecum ex hac re loquendum putavimus,
primo  quia  iucundissimum  est,  fecimus :  quid
enim debet esse iucundius, vel infirmis gratia qua

1889 Rom 10, 3.
1890 Io 6, 66.
1891 Rom 10, 1-2.
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sanantur,  vel  pigris  gratia  qua  excitantur,  vel
volentibus gratia qua iuvantur ? deinde, ut si quid
nostra disputatione Deo adiuvante possemus, tua,
non  fides,  sed  fidei  contra  tales  adminiculetur
assertio, sicut nos quoque in hanc facultatem tuae
Germanitatis litteris adiuvamur.

XL.  Quid  enim  uberius  et  veracissima
confessione  plenius,  quam  illud  est  in  quadam
epistola tua, ubi naturam nostram non mansisse,
ut condita est, sed vitiatam esse per illum generis
humani  patrem,  humiliter  deplorasti  dicens :
["Pauper ego et dolens1892, qui adhuc terrenae imaginis
squalore concretus sum, et plus de primo quam
de  secundo  Adam  carnis  sensibus  et  terrenis
actibus  refero1893,  quomodo  tibi  audebo  me
pingere,  cum coelestis  imaginem infitiari  prober
corruptione  terrena ?  Utrinque  me  concludit
pudor. Erubesco pingere quod sum ; non audeo
pingere quod non sum : odi quod sum ; et non
sum quod amo.  Sed  quid  misero mihi  proderit
odisse iniquitatem, et amare virtutem1894 ; cum id
potius [507] agam quod odi, nec elaborem piger
id  potius  agere  quod  amo ?  Ipse  discors  mei
intestino  bello  distrahor,  dum spiritus  adversus
carnem,  caro  adversus  spiritum  dimicat1895,  et  lex

1892 Ps 68, 30. – Paulinus in epist. 8. ad Severum.
1893 1 Cor 15, 47-49.
1894 Ps 44, 8 ; Hebr 1, 9.
1895 Gal 5, 17.
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corporis  lege  peccati  legem mentis  impugnat1896.
Infelix ego, qui in me venenatum inimicae arboris
gustum nec  crucis  ligno  digessi !1897 Durat  enim
mihi  illud  per  Adam  virus  paternum,  quo
universitatem  generis  sui  pater  praevaricatus
infecit"1898.] Et caetera quae de hac miseria multa
connectis  ingemiscendo,  exspectans
redemptionem  corporis  tui,  et  nondum  re,  sed
spe salvum te esse cognoscens1899.

XLI.  Sed  fortassis  et  tu  alium  in  te
transfigurasti,  cum haec  diceres,  nec  aliquas  de
carne concupiscente  adversus spiritum,  quamvis
ei non consentias, molestias importunas pateris et
odiosas :  verumtamen  et  tu,  et  quisquis  haec
patitur,  et  gratiam  Christi  per  quam  de  corpore
mortis huius liberetur1900 exspectat, nondum quidem
evidenter in seipso, sed in illo homine latenter ibi
erat,  quando  cibus  vetitus  tangebatur,  et
concipiebatur  longe  lateque  per  cunctos  itura
perditio,  nisi  alio per Virginem tramite venisset,
qui  non  perierat  quaerere  et  salvum  facere,  quod
perierat1901.  De  orando  autem,  et  gemitibus
flagitando proficiendi ac recte vivendi adiutorio,
quae  tua  non  fervet  epistola ?  quid  est  tui

1896 Rom 7, 23.
1897 Gen 3, 6.
1898 Cf. PAUL. NOL., Ep. 30, 2.
1899 Rom 8, 23-24.
1900 Rom 7, 24.
1901 Lc 19, 10 ; Mt 18, 11.
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quantumcumque sermonis,  ubi  non sit  sparsum
gemebunda pietate quod in oratione dicimus : Ne
nos  inferas  in  tentationem1902.  Invicem itaque nos et
consolemur  in  his  omnibus,  et  exhortemur,  et
quantum dat Dominus adiuvemus. Quae autem,
et de quibus audierimus quae multum dolemus et
facile credere nolumus ; audiet a communi amico
Sanctitas tua, quo in Dei misericordia cum salute
remeante  speramus nos  de  omnibus  fieri  posse
certissimos. [508]

IN SUBSEQUENTEM EPISTOLAM. LIB. II. 
RETRACT. CAP. XLIX.

De  praesentia  Dei scripsi  librum,  ubi  nostra
intentio  contra  haeresim  Pelagianam  maxime
vigilat, non expresse nominatam : sed in eo etiam
de  praesentia  naturae,  quem  Deum  verum  et
summum dicimus, et de templo eius operose ac
subtiliter  disputatur.  Hic liber  sic incipit :  Fateor
me, frater dilectissime Dardane.

DE PRÆSENTIA DEI LIBER SEU EPISTOLA 
CLXXXVII.1903

Respondet  ad  duas  quæstiones  Dardani,
interrogantis 1° de Christo quomodo nunc in cœlo sit, qui
latroni  in  cruce  dixerit  eum secum illo  die  futurum  in
paradiso ;  num forte  quia  Christus  ubique  existit,  an

1902 Mt 6, 13 ; Lc 11, 4.
1903 Alias LVII, quæ autem 187 erat, nunc in Benedict. Appendice est 6. –
Scripta sub medium an. 417.
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quia  paradisus  in cœlo  situs est.  2° de parvulis,  utrum
non Deum noverint,  etiam in utero existentes,  si quidem
Joannes in utero cxultavit ad præsentiam matris Domini.

I. Fateor me, frater dilectissimexxxiii Dardane,
[509] illustrior  mihi  in  caritate  Christi,  quam in
huius  saeculi  dignitate,  litteris  tuis  tardius
respondisse quam debui. Cuius rei causas nollem
quaereres,  ne  molestius  me  feras  diutius
excusantem,  quam  pertulisti  tardius
rescribentem ; cum ego te malim offensioni meae
facile  ignoscere,  quam  de  mea  defensione
iudicare :  quaecumque illae causae fuerint,  crede
nullum tui  apud me esse potuisse contemptum.
Imo  enim  vero  citissime  rescripsissem,  si  te
contempsissem.  Nec  modo  quia  tandem
aliquando rescripsi, ideo saltem tandem aliquando
dignum aliquid te lectore  molitus  sum, et  quod
merito  possim  tuo  nomine  praenotare ;  sed
rescribere utcumque iam malui, quam pati et hanc
aestatem me huius officii  debitore transire.  Nec
tua me dignitas terruit fecitque cunctantem, cum
sit humanitas tua gratior quam illa suspectior. Sed
unde te magis amo, hinc difficilius unde sufficiam
tantae aviditati religiosi tui amoris invenio.

II.  Huc  accessit,  quod  praeter  mutuae
caritatis  flammam,  qua  fit  ut  etiam  eos,  quos
numquam  vidimus,  diligamus,  dum  eos  habere
quod  diligimus  credimus,  ubi  me  utique
praevenisti,  fecistique  ut  verear  in  me  decipi
opinionem  atque  exspectationem tuam :  praeter
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hoc  ergo  mihi  tales  quaestiones  in  tua  epistola
proposuisti, quae si a quolibet propositae forent,
otio quoque meo, quod mihi defit,  non parvum
negotium fierent. Cum vero abs te proponuntur,
cui profunda rimanti solutionis earum superficies
nequaquam sat est, et proponuntur occupatissimo
aliorumque curarum molibus vallato et obstricto ;
tuae  prudentiae  est  et  benevolentiae  cogitare
quam te placidum habere debeam, vel quod diu
non  respondi,  vel  si  etiam  nunc  pro  tuae
intentionis granditate non respondero.

III.  QUÆSTIO I.  –  Quaeris igitur :  "Mediator
Dei [510] et  hominum  homo  Christus  Iesus1904

quomodo  nunc  esse  credatur  in  coelo,  cum
pendens  in  ligno,  iamque  moriturus,  latroni
credenti dixerit : Hodie mecum eris in paradiso1905". Et
hinc fortasse intellegendum dicis paradisum, quasi
in aliqua caeli parte compositum, aut, quia ubique
Deus sit, hominem quoque illum qui in Deo sit
ubique diffusum ; ex hoc nimirum intellegi volens
etiam in paradiso esse potuisse qui ubique sit.

IV. SOLUTIO I. – Ubi ego quaero, vel potius
agnosco  quemadmodum  accipias  hominem
Christum.  Non utique sicut  quidam haeretici,1906

Verbum  Dei  et  carnem,  hoc  est  sine  anima
humana ; ut Verbum esset carni pro anima : vel
Verbum  Dei  et  animam  et  carnem,  sed  sine

1904 1 Tim 2, 5.
1905 Lc 23, 43.
1906 Ariani ex lib. de hæresib. c. 49 et Apollinaristæ ibid. c. 55.
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mente humana ; ut verbum Dei esset animae pro
mente humana. Non utique sic accipis hominem
Christum, sed sicut superius locutus es, ubi aisti
Christum  omnipotentem  Deum  ea  te  ratione
credulitatis accipere, ut Deum non crederes, nisi
perfectum etiam hominem credidisses.  Profecto
cum  dicis  hominem  perfectum,  totam  illic
naturam humanam vis  intellegi :  non est  autem
homo perfectus,  si  vel  anima  carni,  vel  animae
ipsi mens humana defuerit.

V.  Si  ergo  secundum  hominem  quem
Verbum  Deus  suscepit,  putamus  dictum  esse :
Hodie mecum eris  in paradiso, non ex his verbis in
coelo  existimandus  est  esse  paradisus :  neque
enim ipso die in coelo futurus erat homo Christus
Iesus ;  sed  in  inferno  secundum  animum,  in
sepulcro  autem secundum carnem. Et  de  carne
quidem  quod  eo  die  in  sepulcro  sit  posita,
manifestissimum est Evangelium : quod vero illa
anima  in  infernum  descenderit,  apostolica
doctrina praedicat1907 ; quandoquidem [511] beatus
Petrus  ad  hanc  rem  testimonium  de  Psalmis
adhibet,  ubi  praedictum  esse  demonstrat :
Quoniam  non  derelinques  animam  meam  in  inferno,
neque dabis sanctum tuum videre corruptionem1908. Illud
de anima dictum est,  quia  non ibi  est  derelicta,
unde tam cito remeavit : illud de corpore, quod in
sepulcro corrumpi celeri resurrectione non potuit.

1907 Mt 27, 60 ; Mc 15, 46 ; Lc 23, 53 ; Io 19, 41-42.
1908 Ps 15, 10 ; Act 2, 27.
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Sed in sepulcro paradisum nullus intellegit. Et si
quisquam  esset  ita  absurdus,  ut  hoc  sapere
conaretur, eo quod illud sepulcrum in horto erat ;
certe hinc ab ista opinione revocaretur, quod ille
cui dictum est : Hodie mecum eris in paradiso1909, non
illo die fuit cum Christo in illo sepulcro : nec eius
fidei  pro  magno  munere  offerretur  sepultura
carnis, nihil gaudii vel doloris in morte sentientis,
cum ille de requie ubi sensus est cogitaret.

VI.  Restat  igitur  ut,  si  secundum hominem
dictum est : Hodie mecum eris in paradiso, in inferno
intellegatur esse paradisus, ubi erat eo die futurus
secundum  humanam  animam  Christus.  Utrum
autem sinus ille Abrahae, ubi dives impius cum in
tormentis esset inferni,  requiescentem pauperem
vidit1910,  vel  paradisi  censendus vocabulo,  vel  ad
inferos  pertinere  existimandus  sit,  non  facile
dixerim.  De  illo  quippe  divite  legimus  dictum
esse :  Mortuus  est  autem  et  dives,  et  sepultus  est  in
inferno1911 ; et,  cum apud inferos in tormentis esset1912. In
pauperis autem morte vel requie non sunt inferi
nominati : sed : Contigit, inquit, mori inopem illum, et
auferri  ab  Angelis  in  sinum  Abrahae1913. Deinde
ardenti diviti dicit Abraham :  Inter nos et vos chaos

1909 Io 19, 41.
1910 Lc 16, 23.
1911 Lc 16, 22.
1912 Lc 16, 23.
1913 Lc 16, 22.
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magnum  firmatum  est1914 :  tamquam  inter  inferos
sedesque  beatorum.  Non  enim  facile  alicubi
Scripturarum  inferorum [512] nomen  positum
invenitur  in  bono.  Unde  etiam  quaeri  solet,  si
nonnisi  poenalia  recte  intelleguntur  inferna,
quomodo animam Domini Christi  pie credamus
fuisse  in  inferno.  Sed  bene  respondetur  ideo
descendisse, ut quibus oportuit subveniret : unde
beatus Petrus eum dicit solvisse dolores inferni, in
quibus impossibile erat teneri eum1915. Porro si utraque
regio et dolentium et requiescentium, id est, et ubi
dives ille torquebatur, et ubi pauper ille laetabatur,
in inferno esse credenda est ; quis audeat dicere
Dominum  Iesum  ad  poenales  inferni  partes
venisse tantummodo, nec fuisse apud eos quid in
Abrahae  sinu  requiescunt ?  Ubi  si  fuit,  ipse  est
intellegendus paradisus quem latronis animae illo
die  dignatus  est  polliceri.  Quae  si  ita  sunt,
generale paradisi nomen est, ubi feliciter vivitur.
Neque  enim  quia  paradisus  est  appellatus  ubi
Adam  fuit  ante  peccatum,  propterea  Scriptura
prohibita  est  etiam Ecclesiam vocare  paradisum
cum fructu pomorum1916.

VII.  SOLUTIO ALTERA.  –  Est autem sensus
multo  expeditior,  et  ab  his  omnibus
ambiguitatibus  liber,  si  non  secundum id  quod
homo  erat,  sed  secundum  id  quod  Deus  erat

1914 Lc 16, 26.
1915 Act 2, 24.
1916 Gen 2, 8.
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Christus  dixisse  accipiatur :  Hodie  mecum  eris  in
paradiso. Homo quippe Christus illo die secundum
carnem in sepulcro, secundum animam in inferno
futurus  erat :  Deus  vero  idem  ipse  Christus
ubique semper est. Est enim lux quae lucet etiam
in  tenebris,  quamvis  eam  tenebrae  non
comprehendant1917. Est Virtus et Sapientia Dei, de
qua scriptum est quod attingat a fine usque ad finem
fortiter,  et  disponat  omnia  suaviter1918 ;  et  attingat
ubique  propter  suam  munditiam,  et  nihil
inquinatum in eam incurrat1919. [513] Ubicumque
ergo sit paradisus, quisquis beatorum ibi est, cum
illo ibi est, qui ubique est.

VIII. Cum enim sit Christus Deus et homo ;
Deus  utique  unde  dicit :  Ego  et  Pater  unum
sumus1920 ; homo autem unde dicit :  Pater maior me
est1921 ; idemque Filius Dei unigenitus a Patre1922, et
filius  hominis ex semine  David secundum carnem1923 :
utrumque in illo observandum est cum loquitur,
vel  cum  de  illo  Scriptura  loquitur,  et  quid
secundum  quid  dicatur  intuendum.  Nam  sicut
unus  homo est  anima  rationalis  et  caro,  sic  et
unus  Christus  est  Verbum  et  homo.  Proinde
quod  ad  Verbum  attinet,  creator  est  Christus ;
1917 Io 1, 5.
1918 Sap 8, 1.
1919 Sap 7, 24-25.
1920 Io 10, 30.
1921 Io 14, 28.
1922 Io 1, 14.
1923 Rom 1, 3.
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Omnia enim  per ipsum facta sunt1924 :  quod vero ad
hominem, creatus est Christus ; Factus est enim ex
semine  David secundum carnem1925,  et  in  similitudinem
hominum factus1926.  Item quia in homine duo sunt,
anima  et  caro ;  secundum  animam  tristis  fuit
usque ad mortem1927, secundum carnem passus est
mortem1928.

IX.  Nec  tamen  cum  Filium  Dei  Christum
dicimus, hominem separamus ; aut cum eumdem
Christum  filium  hominis  dicimus,  separamus
Deum. Secundum hominem namque in terra erat,
non in coelo ubi nunc est, quando dicebat : Nemo
ascendit  in  coelum,  nisi  qui  de  coelo  descendit,  Filius
hominis  qui  est  in  coelo1929 :  quamvis  secundum  id
quod Filius Dei erat, esset in coelo ; secundum id
vero quod filius hominis erat, adhuc esset in terra,
nondumque ascendisset in coelum. Similiter cum
secundum id  quod  Filius  Dei  est,  sit  Dominus
gloriae ;  secundum  id  autem  quod  est  filius
hominis,  crucifixus sit ; ait tamen Apostolus :  Si
enim  cognovissent,  numquam [514] Dominum  gloriae
crucifixissent1930.  Ac  per  hoc  et  filius  hominis
secundum  Deum  erat  in  coelo,  et  Filius  Dei
secundum hominem, crucifigebatur in terra. Sicut
1924 Io 1, 3.
1925 Rom 1, 3.
1926 Phil 2, 7.
1927 Mt 26, 38 ; Mc 14, 34.
1928 Act 3, 18.
1929 Io 3, 13.
1930 1 Cor 2, 8.
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ergo potuit recte dici Dominus gloriae crucifixus,
cum ad solam carnem illa  passio pertineret :  ita
recte dici potuit : Hodie mecum eris in paradiso, cum
iuxta  humanam  humilitatem,  per  carnem  in
sepulcro, per animam in inferno illo die futurus
esset ;  iuxta  divinam  vero  immutabilitatem
numquam de paradiso,  quia  ubique est  semper,
recessisset.

X.  Noli  itaque  dubitare  ibi  nunc  esse
hominem  Christum  Iesum,  unde  venturus  est ;
memoriterque recole, et fideliter tene christianam
confessionem,  quoniam  resurrexit  a  mortuis,
ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris, nec
aliunde  quam  inde  venturus  est  ad  vivos
mortuosque iudicandos1931. Et sic venturus est, illa
angelica  voce  testante,  quemadmodum ire  visus
est  in  coelum1932,  id  est  in  eadem carnis  forma
atque  substantia ;  cui  profecto  immortalitatem
dedit,  naturam  non  abstulit.  Secundum  hanc
formam  non  est  putandus  ubique  diffusus.
Cavendum est enim ne ita divinitatem astruamus
hominis,  ut  veritatem corporis  auferamus.  Non
est autem consequens ut quod in Deo est, ita sit
ubique,  ut  Deus.  Nam et  de  nobis  veracissima
Scriptura  dicit  quod  in  illo  vivimus,  movemur  et
sumus1933 ; nec tamen sicut ille ubique sumus ; sed
aliter  homo ille  in Deo, quoniam aliter  et Deus

1931 Mc 16, 19 ; Lc 22, 69 ; Col 3, 1 ; Hebr 1, 3 ; 10, 12 ; 12, 2.
1932 2 Tim 4, 1 ; Act 1, 10-11.
1933 Act 17, 28.
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ille in homine, proprio quodam et singulari modo.
Una  enim  persona  Deus  et  homo  est,  et
utrumque est unus Christus Iesus ; ubique per id
quod Deus est, in coelo autem per id quod homo.

XI.  Quamquam et  in  eo  ipso  quod  dicitur
Deus  ubique  diffusus,  carnali  resistendum  est
cogitationi, et mens a corporis sensibus avocanda,
ne  quasi  spatiosa  magnitudine  opinemur  Deum
per  cuncta  diffundi,  sicut  humus, [515] aut
humor,  aut  aer,  aut  lux  ista  diffunditur  (omnis
enim  huiuscemodi  magnitudo  minor  est  in  sui
parte  quam  in  toto) ;  sed  ita  potius  sicuti  est
magna sapientia, etiam in homine cuius corpus est
parvum. Et si duo sunt sapientes, quorum sit alter
corpore grandior, neuter sapientior, non est illa in
maiore maior, minor in minore, aut minor in uno
quam in duobus ; sed tanta in hoc quanta in illo,
et tanta in unoquoque quanta in utroque : neque
enim  si  aequaliter  sunt  omnino  sapientes,  plus
sapiunt  ambo  quam  singuli ;  quemadmodum  si
aequaliter sint immortales, non plus vivunt ambo
quam singuli.

XII. Ipsa denique immortalitas corporis, quae
in Christi carne praecessit, nobisque in fine futura
promittitur, cum magna sit res, non est profecto
mole  magna ;  sed  licet  corporaliter  habeatur,
incorporea  quaedam  excellentia  est.  Nam  cum
ipsum immortale corpus minus sit in parte quam
in toto, immortalitas eius tam plena est in parte
quam in toto ; et cum sint aliis alia maiora, non
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tamen aliis alia immortaliora sunt membra. Sicut
nunc  quando  ex  omni  parte  sani  sumus
secundum modum praesentis in corpore sanitatis,
non quia maior est manus tota quam digitus, ideo
manus  totius  sanitatem  maiorem  dicimus  esse
quam digiti ; sed in illis inaequalibus aequalis est
ipsa,  quando  ita  breviora  grandioribus
comparantur,  ut  quod  tam  magnum  esse  non
potest  quam  est  aliud,  possit  tamen  esse  tam
sanum.  Esset  autem maior  sanitas  in  maioribus
membris, si essent maiora saniora : cum vero non
est ita,  sed maiora atque minora tam sana sunt,
dispar  est  profecto  in  membrorum  molibus
quantitas, sed par est in disparibus sanitas.

XIII. Cum ergo sit corpus aliqua substantia,
quantitas  eius  est  in  magnitudine  molis  eius ;
sanitas vero eius [516] non quantitas, sed qualitas
eius  est.  Non  ergo  potuit  obtinere  quantitas
corporis,  quod  potuit  qualitas.  Nam  ita
distantibus partibus, quae simul esse non possunt,
quoniam  sua  quaeque  spatia  locorum  tenent,
minores  minora,  et  maiora  maiores,  non  potuit
esse in singulis quibusque partibus tota vel tanta ;
sed amplior est quantitas in amplioribus partibus,
brevior  in  brevioribus,  et  in  nulla  parte  tanta
quanta  per  totum :  qualitas  vero  corporis,  quae
sanitas  dicitur,  cum  sanum  corpus  est  totum,
tanta  est  in  maioribus,  quanta  in  minoribus
partibus ;  non  enim  quae  minus  magnae  sunt,
ideo minus sanae sunt,  aut quae ampliores ideo
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saniores.  Absit  ergo  ut  quod potest  in  corpore
qualitas  creati  corporis,  non  possit  in  seipsa
substantia Creatoris.

XIV. Est ergo Deus per cuncta diffusus. Ipse
quippe  ait  per  prophetam :  Coelum  et  terram  ego
impleo1934 ;  et quod paulo ante posui de sapientia
eius :  Attingit a fine usque ad finem fortiter, et disponit
omnia  suaviter1935 ;  itemque  scriptum  est :  Spiritus
Domini  replevit  orbem  terrarum1936 ;  eique  dicitur  in
quodam psalmo :  Quo abibo a spiritu tuo, et a facie
tua quo fugiam ? Si  ascendero in coelum, tu ibi  es ;  si
descendero ad infernum, ades1937. Sed sic est Deus per
cuncta  diffusus,  ut  non sit  qualitas  mundi ;  sed
substantia  creatrix mundi,  sine labore regens, et
sine  onere  continens  mundum.  Non tamen per
spatia  locorum,  quasi  mole  diffusa,  ita  ut  in
dimidio  mundi  corpore  sit  dimidius,  et  in  alio
dimidio dimidius, atque ita per totum totus ; sed
in solo coelo totus,  et  in  sola  terra totus,  et  in
coelo et  in  terra totus,  et  nullo  contentus loco,
sed in seipso ubique totus. [517]

XV. Ita Pater, ita Filius, ita Spiritus sanctus,
ita  Trinitas  unus  Deus.  Neque  enim  mundum
inter  se  in  tres  partes  diviserunt,  quas  singulas
singuli  implerent,  quasi  non  haberet  ubi  esset
Filius  aut  Spiritus  sanctus  in  mundo,  si  totum

1934 Ier 23, 24.
1935 Sap 8, 1.
1936 Sap 1, 7.
1937 Ps 138, 7-8.

813



occupasset  Pater.  Non  ita  se  habet  vera
incorporea  immutabilisque  divinitas.  Non  enim
corpora sunt, quorum amplior sit in tribus quam
in  singulis  magnitudo ;  nec  loca  suis  molibus
tenent,  ut  distantibus  spatiis  simul  esse  non
possint. Si enim anima in corpore constituta, non
solum  nullas  angustias,  verum  etiam  quamdam
latitudinem  invenit,  non  corporalium  locorum,
sed  spiritalium  gaudiorum  cum  fit  quod  ait
Apostolus : Nescitis quoniam corpora vestra templum in
vobis  Spiritus  sancti  est,  quem habetis  a  Deo1938 ;  nec
dici nisi stultissime potest, non habere locum in
nostro  corpore  Spiritum  sanctum,  quod  totum
nostra  anima impleverit :  quanto  stultius  dicitur
ullis angustiis impediri alicubi Trinitatem, ut Pater
et Filius et Spiritus sanctus ubique simul esse non
possint !

XVI. Verum illud est multo mirabilius, quod
cum  Deus  ubique  sit  totus,  non  tamen  in
omnibus habitat. Non enim omnibus dici potest
quod ait Apostolus, vel quod iam dixi, vel etiam
illud :  Nescitis quia templum Dei estis, et Spiritus Dei
habitat  in  vobis ?1939 Unde  et  e  contrario  de
quibusdam  dicit :  Quisquis  autem  Spiritum  Christi
non  habet,  hic  non  est  eius1940.  Quis  porro  audeat
opinari,  nisi  quisquis  inseparabilitatem  penitus
Trinitatis  ignorat,  quod in aliquo habitare possit

1938 1 Cor 6, 19.
1939 1 Cor 3, 16.
1940 Rom 8, 9.

814



Pater  aut  Filius,  in  quo  non  habitet  Spiritus
sanctus, aut in aliquo Spiritus sanctus in quo non
et Pater et Filius ? Unde fatendum est ubique esse
Deum per divinitatis praesentiam, sed non ubique
per habitationis [518] gratiam. Propter hanc enim
habitationem, ubi procul dubio gratia dilectionis
eius agnoscitur, non dicimus, Pater noster qui es
ubique, cum et hoc verum sit, sed : Pater noster qui
es in coelis1941 ; ut templum eius potius in oratione
commemoremus, quod et nos ipsi esse debemus,
et  in  quantum  sumus,  in  tantum  ad  eius
societatem et adoptionis  familiam pertinemus1942.
Si  enim  populus  Dei  nondum  factus  aequalis
Angelis  eius adhuc in ista peregrinatione dicitur
templum eius1943,  quanto magis est templum eius
in  coelis,  ubi  est  populus  Angelorum1944,  quibus
aggregandi  et  coaequandi  sumus,  cum,  finita
peregrinatione,  quod  promissum  est
sumpserimus !

XVII.  Cum  igitur  qui  ubique  est,  non  in
omnibus  habitet ;  etiam  in  quibus  habitat,  non
aequaliter  habitat.  Nam  unde  est  illud  quod
Elisaeus  poposcit,  ut  dupliciter  in  eo  fieret
Spiritus  Dei  qui  erat  in  Elia1945 ?  et  unde  in
omnibus  sanctis  sunt  alii  aliis  sanctiores,  nisi

1941 Mt 6, 9.
1942 Rom 8, 15. 23 ; Gal 4, 5.
1943 Lc 20, 36.
1944 2 Cor 5, 6.
1945 4 Reg 2, 9.
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abundantius  habendo  habitatorem  Deum ?
Quomodo ergo verum supra diximus, quod Deus
ubique sit  totus,  quando in  aliis  est  amplius,  in
aliis minus ? Sed non est neglegenter intuendum
quod diximus, in seipso esse ubique totum. Non
ergo in eis quae alia plus eum capiunt, alia minus.
Ideo  enim  ubique  esse  dicitur,  quia  nulli  parti
rerum absens est, ideo totus, quia non parti rerum
partem suam praesentem praebet,  et  alteri  parti
alteram partem, aequales aequalibus, minori vero
minorem,  maiorique  maiorem ;  sed  non  solum
universitati  creaturae,  verum etiam cuilibet  parti
eius totus pariter adest.  Hique ab eo longe esse
dicuntur, qui peccando dissimillimi facti sunt ; et
hi  ei  propinquare,  qui  eius  similitudinem  pie
vivendo recipiunt. Sicut recte dicuntur oculi tanto
esse ab hac luce longius, quanto fuerint caeciores.
Quid  enim  tam  longe  est [519] a  luce  quam
caecitas,  etiamsi  lux  praesto  sit,  atque  oculos
perfundat  exstinctos ?  Propinquare  autem  luci
merito  perhibentur  oculi,  qui  sanitatis  accessu
aciem recipiendo proficiunt.

XVIII.  Porro  autem  quod  parum  distincte
putavimus posse intellegi  cum diceremus Deum
esse  ubique  totum,  nisi  adderemus,  In  seipso,
video  diligentius  exponendum.  Quomodo  enim
ubique,  si  in  seipso ?  Ubique  scilicet,  quia
nusquam est absens.  In seipso autem, quia non
continetur  ab eis  quibus est  praesens,  tamquam
sine eis esse non possit. Nam spatia locorum tolle
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corporibus,  nusquam  erunt,  et  quia  nusquam
erunt,  nec erunt. Tolle  ipsa corpora qualitatibus
corporum, non erit ubi sint, et ideo necesse est ut
non  sint.  Etenim  cum per  totam suam molem
corpus  aequaliter  sanum  est,  aut  aequaliter
candidum, non est in una quam in alia parte eius
sanitas maior aut candor, nec maior in toto quam
in parte eius ; quia non sanius aut candidius totum
constat esse quam partem. Si autem inaequaliter
sit sanum aut inaequaliter candidum, fieri potest
ut in minore parte sit  sanitas maior aut candor,
cum minora quam maiora saniora vel candidiora
sunt  membra ;  usque  adeo  non  mole  constat
quod  in  qualitatibus  magnum  dicitur  esse  vel
parvum.  Verumtamen  si  moles  ipsa  corporis,
quantacumque  vel  quantulacumque  sit,  penitus
auferatur,  qualitates  eius  non  erit  ubi  sint,
quamvis non mole metiendae sint. At vero Deus
non, si minus capitur ab illo cui praesens est, ideo
ipse minor est. Totus enim in seipso est, nec in
quibus est,  ita est ut indigeat  eis,  tamquam non
possit  esse  nisi  in  eis.  Sicut  autem  nec  ab  illo
abest, in quo non habitat, et totus adest, quamvis
eum ille  non  habeat ;  ita  et  illi  in  quo  habitat,
totus  est  praesens,  quamvis  eum  non  ex  toto
capiat. [520]

XIX. Neque enim ad habitandum dividit  se
per hominum corda seu corpora, aliam sui partem
huic tribuens, illi aliam, sicut lux ista per aditus et
per fenestras domorum : sed potius, si quemlibet
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sonum, cum corporea res sit ac transitoria, surdus
non capit, surdaster non totum capit, atque in his
qui  audiunt  cum  pariter  ei  propinquent,  tanto
magis alius alio capit, quanto est acutioris, tanto
autem minus, quanto est obtusioris auditus, cum
ille  non varie magis  minusve insonet,  sed in eo
loco in quo sunt, omnibus aequaliter praesto sit ;
quanto  excellentius  Deus  natura  incorporea  et
immutabiliter viva, qui non sicut sonus per moras
temporum tendi et dividi potest, nec spatio aerio
tamquam  loco  suo  indiget,  ubi  praesentibus
praesto  sit,  sed  aeterna  stabilitate  in  seipso
manens,  totus  adesse  rebus  omnibus  potest,  et
singulis totus, quamvis in quibus habitat, habeant
eum pro suae capacitatis diversitate, alii amplius,
alii minus, quos ipse sibi dilectissimum templum
gratia suae bonitatis aedificat1946 !

XX.  Et  donationum  quidem  dictae  sunt
divisiones tamquam per partes et membra unius
corporis,  ubi et simul omnes unum templum, et
singuli  singula  templa  sumus1947 ;  quia  non  est
Deus in omnibus quam in singulis maior : et fit
plerumque  ut  plures  eum  minus  capiant,  unus
amplius.  Sed  cum dixisset  Apostolus :  Divisiones
autem  donationum  sunt ; continuo  subiecit :  Idem
autem  Spiritus : item  cum  ipsas  donationum
divisiones  commemorasset ;  Omnia  autem  haec,
inquit,  operatur  unus  atque  idem  Spiritus,  dividens

1946 1 Cor 3, 16 ; 6, 19 ; 2 Cor 6, 16.
1947 1 Cor 12, 4.
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propria  unicuique  prout  vult1948.  Dividens  ergo,  non
ipse divisus, quia ipse unus atque idem. Illae vero
divisiones  dictae  sunt,  sicut  membrorum  in
corpore ; quia non idem valent aures quod oculi,
[521] atque  ita  membra  caetera  diversis  officiis
concorditer  distributa :  quae  tamen  cum  sani
sumus, una, neque diversa, nec alibi maiore, alibi
minore,  sed cum sint ipsa disparia,  communi et
parili salute congaudent. Huius corporis caput est
Christus1949, huius corporis unitas nostro sacrificio
commendatur :  quod  breviter  significavit
Apostolus,  dicens :  Unus  panis,  unum corpus  multi
sumus1950.  Per  caput  nostrum reconciliamur Deo,
quia in illo est divinitas Unigeniti facta particeps
mortalitatis  nostrae,  ut  et  nos  participes  eius
immortalitatis essemus.

XXI. Hoc sacramentum longe est a cordibus
sapientium  superborum,  et  ideo  non
christianorum,  ac  per  hoc  nec  vere  sapientium.
Illorum etiam dico  sapientium qui  cognoverunt
Deum ;  quia  cognoscentes  Deum, sicut  dicit
Apostolus,  non sicut Deum glorificaverunt, aut gratias
egerunt1951.  Nosti  autem in quo sacrificio dicatur :
"Gratias agamus Domino Deo nostro". A cuius
sacrificii  humilitate  longe  abest  typhus,  et
cothurnus illorum. Et ideo multum mirabilis res

1948 1 Cor 12, 11.
1949 1 Cor 12, 26 ; Eph 1, 22-23 ; Col 1, 18.
1950 1 Cor 10, 17. 14.
1951 Rom 1, 21.
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est  quemadmodum  quorumdam  nondum
cognoscentium  Deum  sit  inhabitator  Deus,  et
quorumdam cognoscentium non sit. Nec illi enim
ad templum Dei pertinent, qui  cognoscentes  Deum,
non sicut Deum glorificaverunt, aut gratias egerunt ; et ad
templum  Dei  pertinent  parvuli  sanctificati
Sacramento  Christi,  regenerati  Spiritu  Sancto1952,
qui  certe  per  aetatem  nondum  possunt
cognoscere  Deum :  unde  quem  potuerunt  illi
nosse nec habere, isti potuerunt habere antequam
nosse.  Beatissimi  autem  sunt,  quibus  hoc  est
Deum  habere  quod  nosse :  ipsa  quippe  notitia
plenissima, verissima, felicissima est.

XXII.  SECUNDA QUÆSTIO.  –  Hinc  iam
oportet  etiam  illam  quam  post  epistolae  tuae
subscriptionem  addidisti, [522] pertractare
quaestionem : "Si adhuc ignorant parvuli Deum,
quomodo Ioannes etiam antequam nasceretur, ad
adventum et praesentiam matris Domini, in suae
matris  utero  potuit  exsultare1953 ?".  Cum  enim
commemorasses  te  legisse  librum  meum De
Baptismo  parvulorum, addidisti  et  aisti :  "De
praegnantibus quid sentias opto cognoscere, cum
credulitatis  fidem  pro  puero  mater  Ioannis
Baptistae responderit".

XXIII.  SOLUTIO.  –  Haec  sunt  certe  verba
Elizabeth matris Ioannis :  Beata tu inter mulieres, et
beatus fructus ventris  tui : Et unde hoc mihi,  ut veniat

1952 Tit 3, 5.
1953 Lc 1, 41-44.
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mater Domini mei ad me ? Ecce enim ut facta est vox
salutationis  tuae  in  auribus  meis,  exsultavit  in  gaudio
infans in utero meo1954.  Hoc autem ut diceret,  sicut
Evangelista  praelocutus  est,  repleta  est  Spiritu
Sancto1955, quo  procul  dubio  revelante  cognovit
quid  illa  exsultatio  significaret  infantis ;  id  est,
illius  venisse  matrem,  cuius  praecursor  ipse  et
demonstrator esset futurus. Potuit ergo esse ista
significatio rei tantae a maioribus cognoscendae,
non  a  parvulo  cognitae.  Nam neque,  cum hoc
ante  in  Evangelio  narraretur,  dictum  est :
"Credidit  infans  in  utero  eius" ;  sed,  exsultavit :
neque  ipsa  dixit :  "Exsultavit  in  fide  infans  in
utero  meo" ;  sed,  exsultavit  in  gaudio. Videmus
autem exsultationem non solum parvulorum, sed
etiam  pecorum,  non  utique  de  aliqua  fide,  vel
religione,  vel  qualicumque  rationali  cognitione
venientem.  Sed  haec  plane  inusitata  et  nova
exstitit,  quia in utero, et ad eius adventum quae
hominum Salvatorem fuerat paritura. Ideo mira,
ideo  in  magnis  signis  deputanda :  ideo  haec
exsultatio,  et  tamquam  matri  Domini  reddita
resalutatio,  sicut  solent  miracula  fieri,  facta  est
divinitus  in  infante,  non  humanitus  ab  infante.
[523]

XXIV. Quamquam etiamsi usque adeo est in
illo puero acceleratus usus rationis et voluntatis,
ut  intra  viscera  materna  iam  posset  agnoscere,

1954 Lc 1, 41-44.
1955 Lc 1, 41.

821



credere,  consentire,  quod  in  aliis  parvulis  aetas
exspectatur  ut  possint ;  etiam  hoc  in  miraculis
habendum est divinae potentiae, non ad humanae
trahendum  est  exempla  naturae.  Nam  quando
deus voluit, etiam iumentum mutum rationabiliter
est locutum1956 ;  nec ideo sunt admoniti homines
in deliberationibus  suis  etiam asinina  exspectare
consilia. Quocirca nec quod factum est in Ioanne
contemno, nec inde regulam quid sentiendum sit
de  parvulis  figo :  imo  id  in  illo  propterea
mirabiliter  praedico,  quia  in  aliis  non  invenio.
Habet  quidem  aliquid  simile  etiam  illa  in
Rebeccae utero lucta geminorum ; verum et hoc
usque adeo prodigium fuit, ut divinum propterea
mulier oraculum quaereret, et audiret duobus illis
infantulis duos populos fuisse figuratos1957.

XXV. Nescire autem divina parvulos qui nec
humana  adhuc  noverint,  si  verbis  velimus
ostendere, vereor ne ipsis sensibus nostris facere
videamur  iniuriam,  quando  id  loquendo
suademus, ubi omnes vires officiumque sermonis
facillime  superat  evidentia  veritatis.  Annon
videmus  etiam  cum  articulatae  vocis
qualiacumque  signa  edere  coeperint,  atque  ad
initium fandi transire ab infantia, adhuc eos talia
sentire  ac  dicere,  in  quibus  si  remansissent,
annisque  accedentibus  tales  esse  persisterent,
nullus  eos,  vel  fatuus  nimium,  fatuos  esse

1956 Num 22, 28.
1957 Gen 25, 22-23.
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dubitaret ?  Nisi  forte  id  restat,  ut  in  vagitu
infantiae, vel in ipso adhuc uteri silentio credamus
parvulos  fuisse  sapientes,  postea  vero  quam
nobiscum coeperunt loqui,  ad hanc ignorantiam
quam videmus, crescendo venisse. Quod opinari
vides quam sit absurdum, cum puerorum sensus
in qualiacumque verba prorumpens, qui certe ad
ea  quae  maiores [524] sapiunt  pene  nullus  est,
tamen  comparatus  illi  in  quo  nascuntur,
intellegentia dici potest. Unde autem in ipso tanto
salutis  praesidio,  quando  eis  christiana  gratia
subvenitur,  quod  vocibus  quibus  possunt  et
motibus  reluctantur,  non  eis  imputatur,  atque
omnis renisus ipsorum nihili  penditur,  donec in
eis  Sacramenta  peragantur,  quibus  id  quod  de
originali  damnatione  tractum  est  expietur,  nisi
quia  in  tantum  nesciunt  quid  faciunt,  ut  nec
facere iudicentur ? Porro si iam uterentur rationis
et  voluntatis  arbitrio,  quo  illi  sanctificationi
adhiberi  deberet  assensus,  quantum  mali  esset
resistere tantae gratiae, quamque non solum nihil
prodesset  quod  fieret,  verum etiam inde  reatus
accresceret, quis christianus ignoret ?

XXVI.  Dicimus  ergo  in  baptizatis  parvulis.
quamvis id nesciant,  habitare Spiritum sanctum.
Sic  enim  eum  nesciunt  quamvis  sit  in  eis,
quemadmodum nesciunt et mentem suam ; cuius
in  eis  ratio,  qua  uti  nondum  possunt,  velut
quaedam  scintilla  sopita  est,  excitanda  aetatis
accessu.  Neque  hoc  in  parvulis  mirum  debet

823



videri,  cum  Apostolus  quibusdam  etiam
maioribus dicat :  Nescitis quia templum Dei estis, et
Spiritus  Dei  habitat  in  vobis ?1958 de qualibus paulo
ante dixerat :  Animalis autem homo non percipit quae
sunt  Spiritus  Dei1959 ; quos  etiam  parvulos  vocat,
non  carnis  aetate  sed  mentis1960.  Non  itaque
percipiebant  cognitione  Spiritum  sanctum  qui
habitabat in eis ; et habitante in se Spiritu sancto,
adhuc  animales,  nondum  spiritales  erant,  quia
nondum  poterant  habitatorem  suum  Spiritum
cognitione percipere.

XXVII.  Habitare  autem  ideo  et  in  talibus
dicitur,  quia in eis occulte agit,  ut sint templum
eius ;  idque  in  proficientibus  et  proficiendo
perseverantibus  perficit. [525] Spe  enim salvi  facti
sumus1961, sicut  Apostolus  dicit ;  cum  alio  loco
dicat :  Salvos  nos  fecit  per  lavacrum  regenerationis1962.
Cum ergo hic dicat : Salvos nos fecit, tamquam salus
ipsa  iam data sit,  quemadmodum intellegendum
sit, illic exponit, ubi ait :  Spe enim salvi facti sumus.
Spes autem quae videtur, non est spes ; quod enim videt
quis, quid sperat ? Si autem quod non videmus speramus,
per  patientiam  exspectamus1963.  Multa  namque
dicuntur in Scripturis divinis tamquam facta sint,

1958 1 Cor 3, 16.
1959 1 Cor 2, 14.
1960 1 Cor 3, 1.
1961 Rom 8, 24.
1962 Tit 3, 5.
1963 Rom 8, 24-25.

824



cum in spe adhuc esse intellegantur. Unde est et
illud  quod  Dominus  discipulis  ait :  Omnia  quae
audivi a Patre meo nota feci vobis1964 : quod usque adeo
secundum  spem  dictum  est  futurorum,  ut  eis
postmodum dicat :  Multa habeo vobis dicere, sed non
potestis  portare  modo1965.  Agit  ergo  in  quibus
mortalibus  adhuc  habitat,  ipsam  aedificationem
habitaculi sui, quam non in ista, sed in alia post
hanc vitam perficit, quando absorbebitur mors in
victoriam diceturque illi : Ubi est, mors, victoria tua ?
ubi est, mors, aculeus tuus ?1966 Quid est autem mortis
aculeus, nisi peccatum1967 ?

XXVIII. Propter quod nunc etiam renati  ex
aqua et Spiritu1968, omnibusque peccatis sive originis
ex Adam, in quo omnes peccaverunt1969, sive factorum,
dictorum,  cogitationumque  nostrarum,  in  illius
lavacri mundatione deletis ; tamen quia manemus
in hac vita humana quae tentatio est super terram1970,
merito  dicimus :  Dimitte  nobis  debita  nostra1971.  Et
hanc  orationem  dicit  universa  Ecclesia,  quam
mundat Salvator  lavacro aquae in verbo, ut eam sibi
exhibeat gloriosam, non habentem maculam, aut rugam,

1964 Io 15, 15.
1965 Io 16, 12.
1966 1 Cor 15, 54.
1967 1 Cor 15, 55-56.
1968 Io 3, 5.
1969 Rom 5, 12.
1970 Iob 7, 1.
1971 Mt 6, 12.
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aut aliquid eiusmodi1972 ; tunc utique cum perficietur
in  re,  ubi  nunc  proficiendo  ambulatur  in [526]
spe.  Nam  quomodo  est  nunc  non  habens
maculam, aut rugam, aut aliquid eiusmodi,  quae
vel in omnibus ad eam pertinentibus hominibus
qui  iam  ratione  mentis  utuntur  et  voluntatis
arbitrio, mortalisque carnis sarcinam portant, vel
certe, quod etiam ipsos contentiosos necesse est
fateri,  in  multis  suis  membris  veraciter  dicit :
Dimitte nobis debita nostra1973 ?

XXIX.  Cum  itaque  proficientes,  in  quibus
mortalibus  habitat,  dum  de  die  in  diem
renovantur,  magis  magisque  iustificet,  exaudiat
orantes,  mundet  confitentes,  ut  exhibeat  sibi
templum  immaculatum  in  aeternum1974 ;  merito
dicitur  non  habitare  in  eis  qui  cognoscentes
Deum,  non  sicut  Deum  glorificaverunt,  vel  gratias
egerunt1975. Colendo enim et  serviendo creaturae potius
quam Creatori1976,  non unius veri  Dei templum se
esse voluerunt : atque ita dum volunt eum habere
cum  multis,  facilius  effecerunt  ut  eum  non
haberent, quam ut diis multis falsisve miscerent.
Et merito dicitur habitare in eis quos secundum
propositum  vocatos,  iustificandos
glorificandosque  suscepit,  etiam  antequam

1972 Eph 5, 26-27.
1973 Mt 6, 12.
1974 2 Cor 4, 16.
1975 Rom 1, 21.
1976 Rom 1, 25.
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incorpoream,  quae ubique tota  est,  valeant  eius
nosse naturam, quantum nosci ex parte per speculum
et  in  aenigmate1977 ab  homine  in  hac  vita,  cum
plurimum profecerit, potest. Sunt enim, in quibus
habitat, multi tales qualibus dicit Apostolus : Non
potui vobis loqui quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus.
Tamquam parvulis in Christo, lac vobis potum dedi, non
escam :  nondum enim poteratis ;  sed  nec  adhuc  quidem
potestis1978.  His  quippe  etiam  illud  dicit :  Nescitis
quia  templum  Dei  estis,  et  Spiritus  Dei  habitat  in
vobis ?1979 Hos tales si etiam antequam perveniant
ad  spiritalem  mentis  aetatem,  ubi  non  lacte
alantur, sed solido cibo, dies vitae huius extremus
invenerit1980 ;  perficiet [527] in  eis  habitator
illorum  quidquid  hic  intellegentiae  minus
habuerunt,  quoniam ab  unitate  corporis  Christi
qui nobis via factus est, et a templi Dei societate
non  recesserunt1981.  Unde  ut  non  recedant,
regulam fidei  pusillis  magnisque  communem in
Ecclesia  perseveranter  tenent,  et  in  quod
pervenerunt  in  eo  ambulant,  donec  eis  Deus
revelet,  si  quid  aliter  sapiunt,  cogitationes  suas
carnales  non  dogmatizant ;  quia  non  obdurant
contentiosis  defensionibus  immanendo,  sed
quodammodo  ambulando,  id  est  proficiendo

1977 1 Cor 13, 12.
1978 1 Cor 3, 1-2.
1979 1 Cor 3, 16 ; 6, 19.
1980 Hebr 5, 12.
1981 Io 14, 6.
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desudant,  intellegentiae  perspicuitatem
impetrantes per fidei pietatem1982.

XXX. Quae cum ita sint, duo ista quae in uno
fiunt homine, nasci et renasci, ad duos homines
pertinent : unum ad illum primum Adam, alterum
ad secundum qui dicitur Christus. Sed non prius, ait
Apostolus, quod spiritale est, sed quod animale ; postea
spiritale. Primus homo de terra, terrenus ; secundus homo
de  coelo,  coelestis :  qualis  terrenus,  tales  et  terreni ;  et
qualis  coelestis,  tales  et  coelestes.  Sicut  portavimus
imaginem terreni, portemus et imaginem eius qui de coelo
est1983 : item  dicit :  Per  unum  hominem  mors,  et  per
unum  hominem  resurrectio  mortuorum.  Sicut  enim  in
Adam  omnes  moriuntur,  ita  et  in  Christo  omnes
vivificabuntur1984.  Omnes, et  omnes ideo dixit, quia in
mortem nemo nisi per illum, in vitam nemo nisi
per istum. In primo patuit quid hominis arbitrium
valeret ad mortem ; in secundo autem quid Dei
adiutorium  valeret  ad  vitam.  Denique  primus
homo,  nonnisi  homo ;  secundus  vero,  Deus  et
homo :  peccatum enim factum est  relicto Deo ;
iustitia  non  fit  sine  Deo.  Ac  per  hoc  nec
moreremur  nisi  per  carnalem  propaginem  de
membris illius veniremus ; nec viveremus nisi per
spiritalem  connexionem  membra [528] huius
essemus. Ideo nobis opus fuit nasci, et renasci, illi
autem propter nos tantummodo nasci. Nos enim

1982 Phil 3, 15-16.
1983 1 Cor 15, 46-49.
1984 1 Cor 15, 21-22.
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a peccato ad iustitiam renascendo transimus ; ille
autem  a  nullo  peccato  ad  iustitiam  transitum
fecit :  sed  in  eo  quod  baptizatus  est,  nostrae
regenerationis Sacramentum, sua humilitate altius
commendavit ; veterem tamen hominem nostrum
passione, novum autem resurrectione significans.

XXXI. Inobedientia namque concupiscentiae
quae habitat  in  carne mortali,  qua  fit  ut  eadem
etiam  membra  praeter  voluntatis  moveantur
arbitrium,  ad  eum  modum  redigitur  iustitia
coniugali,  ut  licite  copulatis  parentibus
generentur,  quibus  sit  necessarium  regenerari.
Non tamen per huiusmodi convenientiam maris
et feminae venire voluit carnem suam Christus ;
sed  de  virgine  nihil  tale  in  eius  conceptu
concupiscente, similitudinem carnis peccati1985 sumpsit
ille  pro  nobis,  qua  caro  peccati  mundaretur  in
nobis.  Sicut enim  per unius delictum, ait Apostolus,
in  omnes  homines  ad  condemnationem ;  ita  per  unius
iustitiam  in  omnes  homines  ad  iustificationem  vitae1986.
Nemo enim nascitur, nisi operante concupiscentia
carnali,  quae tracta est ex primo homine qui est
Adam ;  et  nemo renascitur,  nisi  operante  gratia
spiritali,  quae  data  est  per  secundum hominem,
qui est Christus. Quapropter si ad illum nascendo
pertinemus,  ad  hunc  renascendo,  nec  renasci
quisquam potest antequam natus sit ; profecto ille
singulariter natus est, cui renasci non opus fuit ;

1985 Rom 8, 3.
1986 Rom 5, 18.
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quia  non  ex  peccato,  in  quo  numquam  fuit,
transitum  fecit,  neque  in  iniquitate  conceptus
est1987, aut eum in delictis mater eius in utero aluit :
quia Spiritus sanctus supervenit in eam, et virtus
Altissimi obumbravit eam ; unde quod natum est
ex  ea [529] Sanctum,  vocatur  Filius  Dei.
Nuptiarum  enim  bonum  non  exstinguit,  sed
modificat inobedientium membrorum malum, ut
limitata  quodammodo  concupiscentia  carnalis,
fiat saltem pudicitia coniugalis. Virgo autem Maria
cui dictum est : Et virtus Altissimi obumbrabit tibi1988,
in  sanctam  concipiendo  prolem,  sub  tali
umbraculo  nullo  ardore  concupiscentiae  huius
aestuavit.  Hoc  ergo  excepto  lapide  angulari1989,
non  video  quomodo  aedificentur  homines  in
domum  Dei  ad  habendum  in  se  inhabitantem
Deum,  nisi  cum  fuerint  renati1990 ;  quod  non
possunt esse antequam nati.

XXXII.  Quamlibet  itaque  sententiam  de
praegnantibus,  imo  de  hominibus  habeamus
adhuc  intra  materna  viscera  constitutis,  utrum
existimemus  eos  necne  donari  posse  aliquo
sanctificationis modo ; vel propter Ioannem, qui
nondum in hanc editus lucem, tamen exsultavit in
gaudio1991 :  (quod utique nisi  operatione  Spiritus

1987 Ps 50, 7.
1988 Lc 1, 35.
1989 Is 28, 16 ; 1 Pt 2, 6 ; Eph 2, 20.
1990 2 Cor 6, 16.
1991 Lc 1, 41-44.
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sancti  fieri  potuisse  quis  credat ?),  vel  propter
Ieremiam, cui Dominus dicit :  Priusquam exires de
vulva, sanctificavi te1992 :  tamen illa sanctificatio qua
efficimur et singuli templa Dei, et in unum omnes
templum Dei, non est nisi renatorum ; quod nisi
nati  homines  esse  non  possunt.  Nullus  autem
vitam in qua natus est,  bene finiet,  nisi  renatus
antequam finiat.

XXXIII.  Quod  si  quisquam  dicit  iam  esse
natum hominem, etiam cum adhuc est in utero
matris,  testimoniumque  adhibet  ex  Evangelio,
quia dictum est ad Ioseph de praegnante Virgine
Domini matre : Quod enim in ea natum est, de Spiritu
sancto  est1993 ;  numquidnam huic  nativitati  accedit
secunda nativitas ? Alioquin non erit iam secunda,
sed tertia. Dominus autem cum hinc loqueretur :
Nisi quis, inquit,  renatus fuerit  denuo1994 ; [530] eam
scilicet  computans  primam nativitatem,  quae fit
matre pariente, non concipiente atque praegnante,
quae fit  ex ea,  non quae fit  in  ea.  Neque enim
renatum dicimus hominem quem mater peperit,
tamquam iterum natus  sit,  qui  iam semel  natus
fuerat in utero : sed illa nativitate non computata
quae gravidam facit, natus dicitur homo partu, ut
possit  renasci  ex  aqua  et  Spiritu1995.  Secundum
quam ex matre nativitatem, etiam ipse Dominus

1992 Ier 1, 5.
1993 Mt 1, 20.
1994 Io 3, 3.
1995 Io 3, 5.
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in  Bethlehem  Iudae  dicitur  natus1996.  Si  igitur
homo  regenerari  per  gratiam  Spiritus  in  utero
potest, quoniam restat illi adhuc nasci, renascitur
ergo antequam nascitur ;  quod fieri  nullo  modo
potest.  Proinde  in  compagem  corporis  Christi
tamquam in vivam structuram templi  Dei,  quae
est eius Ecclesia, nati homines, non ex operibus
iustitiae  quae  fecerunt,  sed  renascendo  per
gratiam transferuntur tamquam de massa ruinae
ad  aedificii  firmamentum.  Praeter  hoc  enim
aedificium,  quod  beatificandum  construitur  ad
aeternam habitationem Dei,  vita  hominis  omnis
infelix, et mors est potius appellanda quam vita.
Quisquis  ergo  habitabitur  a  Deo,  ne  ira  Dei
maneat  super  eum  ab  hoc  corpore,  ab  hoc
templo, ab hac civitate non erit alienus1997. Omnis
autem non renatus alienus est.

XXXIV.  Sacramentum porro  regenerationis
nostrae  manifestum  esse  voluit  manifestatus
Mediator.  Erat  autem  antiquis  iustis  aliquod
occultum,  cum  tamen  et  illi  eadem  fide  salvi
fierent,  quae futura erat suo tempore revelanda.
Non  enim  audemus  fideles  temporis  nostri
praeferre  amicis  Dei  per  quos  nobis  ista
prophetata sunt, cum Deum Abraham et Deum
Isaac  et  Deum  Iacob,  ita  se  Deus  esse
commendet1998,  ut  hoc  dicat  suum  nomen  in

1996 Mt 2, 1.
1997 Io 3, 36.
1998 Ex 3, 15.
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aeternum.  Quod  si  circumcisio  antiquis  sanctis
pro [531] Baptismo  fuisse  creditur,  quid
respondebitur  de  his  qui  antequam  hoc
praeceptum  esset,  Deo  placuerunt,  non  tamen
sine  fide ?  Quia  sine  fide, ut  scriptum  est  ad
Hebraeos,  impossibile  est  Deo  placere1999.  Habentes
autem, inquit  Apostolus,  eumdem  Spiritum  fidei,
propter quod scriptum est, Credidi, propter quod et locutus
sum ; et nos credimus, propter quod et loquimur2000. Non
diceret,  eumdem, nisi  et  illorum  idem  ipse  esset
Spiritus  fidei.  Sicut  autem  illi,  quando  idem
Sacramentum  occultum  erat,  credebant  Christi
incarnationem  futuram,  sic  et  nos  credimus
factam :  et  a  nobis  autem  et  ab  illis  futurus
exspectatur ad iudicium eius adventus.  Non est
enim aliud  Dei mysterium2001,  nisi Christus, in quo
oporteat vivificari mortuos in Adam ; quia sicut in
Adam  omnes  moriuntur,  sic  et  in  Christo  omnes
vivificabuntur2002,  quemadmodum  superius
disseruimus.

XXXV.  Quamobrem  Deus,  qui  ubique
praesens  est,  et  ubique  totus,  non  in  omnibus
habitat, sed in eis tantum quos efficit beatissimum
templum suum, vel beatissima templa sua, eruens
eos a potestate tenebrarum, et transferens in regnum Filii

1999 Hebr 11, 6.
2000 2 Cor 4, 13 ; Ps 115, 10.
2001 Apoc 10, 7 ; Am 3, 7.
2002 1 Cor 15, 22.
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caritatis suae2003, quod incipit a regeneratione. Aliter
autem dicitur templum eius in significatione, cum
fit per manus hominum de rebus inanimis, sicut
tabernaculum,  lignis,  velis,  pellibus  atque
huiusmodi  mobilibus ;  sicut  etiam  per
Salomonem  regem,  templum  lapidibus,  lignis,
metallis constructum : aliter vero re ipsa vera quae
illis  significationibus  figurata  est.  Unde  dicitur :
Et  vos  tamquam  lapides  vivi,  aedificamini  domus
spiritalis2004 :  et unde item scriptum est :  Nos enim
templa Dei vivi sumus, sicut Deus dicit : [532] Quoniam
inhabitabo in illis et inambulabo ; et ero illorum Deus, et
ipsi erunt mihi plebs2005.

XXXVI.  Nec  movere  nos  debet,  quod  per
quosdam ad  hoc  templum non  pertinentes,  vel
nondum pertinentes id est in quibus non habitat,
vel  nondum  habitat  Deus,  aliquid  virtutis
operatur ;  sicut  per illum qui  in  nomine  Christi
expellebat  daemonia,  cum  Christum  non
sequeretur,  quem  permitti  iussit  propter  multis
utilem commendationem nominis  sui2006.  Multos
quoque  ait  sibi  in  novissima  die  dicturos :  In
nomine tuo virtutes multas fecimus : quibus utique non
responderet :  Non vos novi2007, si ad templum Dei,
quod  inhabitando  beatificat,  pertinerent.

2003 Col 1, 13.
2004 1 Pt 2, 5.
2005 2 Cor 6, 16 ; Lev 26, 12.
2006 Mc 9, 37-39.
2007 Mt 7, 22-23.
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Cornelius etiam centurio antequam regeneratione
incorporaretur  huic  templo,  missum  ad  se
angelum vidit, audiitque dicentem quod exauditae
sint  orationes  eius,  et  eleemosynae  acceptae2008.
Agit enim haec Deus tamquam ubique praesens,
vel per sanctos Angelos suos.

XXXVII.  Nam  illa,  priusquam  exiret  de
vulva, sanctificatio Ieremiae, quamquam nonnulli
hoc  in  typum  Salvatoris  accipiant,  qui
regeneratione non eguit ;  tamen etiamsi de ipso
Propheta  accipiatur2009,  potest  et  secundum
praedestinationem  non  inconvenienter  intellegi :
sicut  filios  Dei  appellat  Evangelium  nondum
regeneratos,  ubi  Caiphas  cum  de  Domino
dixisset :  Expedit  vobis  ut  unus  moriatur  homo  pro
populo,  et  non  tota  gens  pereat ; mox  Evangelium
secutum adiunxit :  Hoc autem a semetipso non dixit ;
sed cum esset pontifex anni illius prophetavit quia Iesus
moriturus erat pro gente ; et non tantum pro gente, sed ut
filios  Dei,  qui  erant  dispersi,  congregaret  in  unum2010.
Filios  Dei  appellavit  utique  praeter  Hebraeam
gentem, in caeteris etiam omnibus [533] gentibus
constitutos, nondum fideles, nondum baptizatos.
Quomodo  ergo  Dei  filios,  nisi  secundum
praedestinationem, secundum quam et Apostolus
dicit  quod  nos  elegerit  Deus  in  Christo,  ante

2008 Act 10, 1-4.
2009 Ier 1, 5.
2010 Io 11, 50-52.
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constitutionem  mundi2011 ?  Illa  vero  in  unum
congregatio  factura  eos  erat  filios  Dei.  Neque
enim  in  unum dictum  est  aliquem  corporalem
locum, cum de tali  vocatione gentium propheta
praedixerit :  Et adorabunt  eum,  unusquisque  de  loco
suo, omnes insulae gentium2012 ; sed congregaret in unum
dictum est, in unum spiritum, et in unum corpus,
cuius  unum  caput  est  Christus2013.  Talis
congregatio  aedificatio  est  templi  Dei.  Talem
congregationem  non  generatio  carnalis,  sed
regeneratio spiritalis facit.

XXXVIII.  Habitat  itaque  in  singulis  Deus
tamquam in templis suis, et in omnibus simul in
unum congregatis, tamquam in templo suo. Quod
templum quamdiu sicut arca Noe in hoc saeculo
fluctuat,  fit  quod  in  Psalmo  scriptum  est :
Dominus  diluvium inhabitat2014 :  quamvis et propter
multos  in  omnibus  gentibus  populos  fidelium,
quos  aquarum  nomine  Apocalypsis  significat2015,
possit  intellegi  congruenter :  Dominus  diluvium
inhabitat. Sequitur autem : Et sedebit Dominus rex in
aeternum2016 : utique in ipso templo suo iam in vita
aeterna  post  fluctuationem  huius  saeculi
constituto.  Deus  igitur  ubique  praesens  est,  et

2011 Eph 1, 4.
2012 Soph 2,11.
2013 Col 1, 18 ; Eph 1, 22-23.
2014 Ps 28, 10.
2015 Apoc 17, 15.
2016 Ps 28, 10.
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ubique totus praesens ; nec ubique habitans, sed
in  templo  suo,  cui  per  gratiam benignus  est  et
propitius :  capitur  autem  habitans,  ab  aliis
amplius, ab aliis minus.

XXXIX.  De  ipso  vero  capite  nostro
Apostolus ait :  Quia in ipso inhabitat omnis plenitudo
divinitatis  corporaliter2017. Non ideo  corporaliter, quia
corporeus est Deus ; sed aut verbo translato usus
est,  tamquam  in  templo  manufacto  non
corporaliter. sed umbratiliter habitaverit, [534] id
est  praefigurantibus  signis ; nam  illas  omnes
observationes, umbras futurorum vocat2018,  etiam
ipso  translato  vocabulo ;  summus  enim  Deus,
sicut  scriptum  est,  non  in  manufactis  templis
habitat2019 : aut certe  corporaliter dictum est, quia et
in  Christi  corpore  quod  assumpsit  ex  Virgine,
tamquam in templo habitat Deus. Hinc est enim
quod  Iudaeis  signum  petentibus  cum  dixisset :
Solvite  templum  hoc,  et  in  triduo  resuscitabo  illud ;
evangelista  quid  hoc  esset  consequenter
exponens,  ait :  Hoc autem dicebat de templo corporis
sui2020.

XL.  Quid  ergo  est ?  Hoccine  interesse
arbitramur inter caput et membra caetera, quod in
quolibet  quamvis  praecipuo  membro,  velut  in
aliquo  magno  propheta  aut  apostolo,  quamvis

2017 Col 2 9.
2018 Col 2 : 17 ; Hebr 10, 1.
2019 Act 17, 24.
2020 Io 2, 19. 21.
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divinitas habitet, non tamen sicut in capite quod
est Christus2021, omnis plenitudo divinitatis2022 ? Nam et
in nostro corpore inest sensus singulis membris ;
sed  non  tantus  quantus  in  capite,  ubi  prorsus
omnis est quinquepartitus :  ibi  enim et visus, et
auditus,  et  olfactus,  et  gustus,  et  tactus ;  in
caeteris autem solus est tactus. An etiam praeter
hoc  quod,  tamquam in  templo,  in  illo  corpore
habitat omnis plenitudo divinitatis, est aliud quod
intersit  inter  illud  caput,  et  cuiuslibet  membri
excellentiam ? Est plane, quod singulari  quadam
susceptione hominis  illius  una facta est persona
cum Verbo. De nullo enim sanctorum dici potuit,
aut potest, aut poterit :  Verbum caro factum est2023 :
nullus  sanctorum  qualibet  praestantia  gratiae,
Unigeniti  nomen accepit,  ut quod et ipsum Dei
Verbum ante saecula,  hoc simul  cum assumpto
homine  diceretur.  Singularis  est  ergo  illa
susceptio,  nec  cum hominibus  aliquibus  sanctis
quantalibet [535] sapientia  et  sanctitate
praestantibus, ullo modo potest esse communis.
Ubi  divinae  gratiae  satis  perspicuum clarumque
documentum est. Quis enim tam sit sacrilegus, ut
audeat  affirmare  aliquam  posse  animam  per
meritum  liberi  arbitrii,  ut  alter  sit  Christus
efficere ?  Ut  ergo  ad  personam Verbi  unigeniti
pertineret,  quo  pacto  per  liberum  arbitrium

2021 Col 1, 18 ; Eph 1, 22.
2022 Col 2, 9.
2023 Io 1, 14.
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communiter  omnibus  et  naturaliter  datum  una
sola  anima  meruisset,  nisi  hoc  singularis  gratia
praestitisset ;  quam  fas  est  praedicare,  de  qua
nefas est velle iudicare ?

XLI.  Haec  si  pro  viribus  nostris,  quantum
Dominus adiuvit, rite tractavimus ; quando Deum
ubique  praesentem,  et  non  spatiis  distantibus,
quasi  aliqua  mole  vel  distentione  diffusum,  sed
ubique totum cogitare te extendis, averte mentem
ab omnibus imaginibus corporum, quas humana
cogitatio  volvere  consuevit.  Non  enim  sic
sapientia,  non  iustitia,  non  sic  denique  caritas
cogitatur, de qua scriptum est :  Deus caritas est2024.
Cum  vero  habitationem  eius  cogitas,  unitatem
cogita congregationemque sanctorum : maxime in
coelis,  ubi  propterea  praecipue  dicitur  habitare,
quia ibi fit voluntas eius perfecta eorum, in quibus
habitat, obedientia ; deinde in terra, ubi aedificans
habitat domum suam in fine saeculi dedicandam.
Christum autem Dominum nostrum unigenitum
Dei Filium aequalem Patri, eumdemque hominis
filium  quo  maior  est  Pater,  et  ubique  totum
praesentem esse non dubites tamquam Deum, et
in eodem templo Dei esse tamquam inhabitantem
Deum,  et  in  loco  aliquo  coeli  propter  veri
corporis  modum.  Sed  cum  me  delectat  loqui
tecum,  nescio  utrum  servaverim  sermonis
sufficientis  modum,  quasi  diuturnum  silentium
loquacitate compensem. Verum quia religione et
2024 Io 4, 8. 16.
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[536] benevolentia  qua  me  praeoccupasti,  ita
invisceratus  es  cordi  meo,  ut  tamquam  cum
amico  vere  colloquar,  quidquid  in  opere  stili
nostri  utiliter  elaboratum  esse  cognoscis,  Deo
gratias age. Si qua autem vitia mea perspicis, uti
carissimus  amicus  ignosce ;  eadem  scilicet
sinceritate dilectionis mihi optans medicinam, qua
concedis et veniam.

FINIS TOMI QUADRAGESIMI.

EPISTOLA CLXXXVIII.2025

DOMINAE  DEBITIS  IN  CHRISTO  OFFICIIS
HONORANDAE,  ET  MERITO  ILLUSTRI  FILIAE
IULIANAE,  ALYPIUS  ET  AUGUSTINUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Augustinus  et  Alypius  Julianæ  viduæ  matri
Demetriadis  virginis,  ne  ipsa  familiave  ipsius  imbibat
virus propinatum in libro ad Demetriadem scripto, cujus
libri auctorem rescire cupiunt.

I. Grate admodum nobis iucundeque accidit
ut  simul  nos  constitutos  apud  Hipponem  tuae
Reverentiae  litterae  reperirent,  quibus  haec
rescripta  pariter  redderemus,  cognita  vestra
incolumitate  gaudentes,  vicissimque  nostram,
quam  vobis  caram  esse  confidimus,  mutua
dilectione  nuntiantes,  domina  debitis  in  Christo
officiis  honoranda,  et  merito  illustris  filia.  Scire
autem  vos  optime  scimus  quantum  vobis

2025 Alias  XLIII,  quæ  autem  188  erat,  nunc  in  Appendice  est  VII
Benedictinorum. – Scripta an. exeunte 417, aut ineunte 418.
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debeamus  religionis  affectum, [4] quantaque
nobis et apud Deum et inter homines sit cura de
vobis. Licet enim vos per litteras primum, deinde
etiam praesentia  corporali,  pia  et  catholica,  hoc
est  vera  membra  Christi  exiguitas  nostra
cognoverit ;  tamen  etiam  per  ministerium
nostrum,  cum  accepissetis  verbum  auditus  Dei,  sicut
dicit Apostolus, accepistis non ut verbum hominum, sed
sicut est vere, verbum Dei2026. Cuius ministerii nostri,
adiuvante  gratia  et  misericordia  Salvatoris,  in
domo  vestra  tantus  fructus  exortus  est,  ut
humanis  nuptiis  iam  paratis  sancta  Demetrias
spiritalem sponsi  illius  praeferret  amplexum, cui
specioso prae  filiis  hominum2027 ad  habendam
spiritus uberiorem fecunditatem, nec amittendam
carnis integritatem, virgines nubunt. Nesciremus
autem quemadmodum nostra illa tunc exhortatio
a fideli et nobili virgine fuisset accepta, nisi nobis
profectis,  cum  post  paululum  professa  fuisset
sanctimoniam virginalem, hoc ingens Dei donum,
quod per servos quidem suos plantat et rigat, sed
per seipsum dat incrementum2028,  nobis operariis
provenisse, vestrarum litterarum laetissimo nuntio
et veraci testimonio disceremus.

II.  Quae cum ita  sint,  nemo nos  improbos
dixerit, si in vobis admonendis ut contraria gratiae
Dei  dogmata  devitetis,  necessitudine  sumus

2026 1 Thess 2, 13.
2027 Ps 44, 3.
2028 1 Cor 3, 5-7.
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propensiore  solliciti.  Nam  licet  nos  Apostolus
non  solum  opportune,  verum  etiam  importune
praedicando  verbo  instare  praecipiat2029 ;  non
tamen in eorum hominum numero vos habemus,
quibus  sermo  vel  pagina  nostra  importuna
videatur,  quando  id  quod  ad  sanam  doctrinam
non pertinet, vos ut vigilanter evitetis alloquimur.
Hinc ergo est quod admonitionem nostram tam
grato  animo  suscepistis,  ut  in  epistola  tua  ad
quam nunc rescribimus, diceres : "Sane quod me
[5] hortatur Reverentia vestra, ne aures indulgeam
his hominibus qui pravis tractatibus venerandam
fidem saepe corrumpunt, gratias uberes ago tam
piae admonitioni".

III.  Quod  itaque  adiungis  et  dicis :  "Sed
noverit  sacerdotium  vestrum,  longe  me  ac
domunculam meam ab huiusmodi personis esse
discretam :  omnisque  familia  nostra  adeo
catholicam sequitur fidem, ut in nullam haeresim
aliquando deviaverit, nec umquam lapsa sit ; non
dico in eas sectas quae vix expiantur, sed nec in
eas quae parvos habere videntur errores" ; hoc est
quod nos  magis  magisque compellit  non tacere
apud  vos  de  iis  qui  etiam  illa  quae  sana  sunt,
vitiare  conantur.  Domum  enim  vestram,  non
parvam Christi  Ecclesiam deputamus.  Nec sane
parvus est error illorum qui putant ex nobis ipsis
nos habere si quid iustitiae, continentiae, pietatis,
castitatis in nobis est, eo quod ita nos condiderit
2029 2 Tim 4, 2.
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Deus,  ut  ultra,  praeter  quod  nobis  revelat
scientiam, nihil  nos adiuvet ut  ea quae facienda
discendo  novimus,  etiam  diligendo  faciamus ;
naturam  scilicet  atque  doctrinam  definientes
tantummodo esse  gratiam Dei  et  adiutorium ut
recte  iusteque  vivamus.  Ad  habendam  vero
bonam voluntatem, ubi est hoc ipsum quod iuste
vivimus, et ipsa caritas quae in omnibus Dei donis
ita  excellit,  ut  etiam  Deus  dicta  sit2030,  qua  una
adimpletur  in  nobis  si  quid  divinae  legis  et
admonitionis  implemus,  nolunt  nos  divinitus
adiuvari,  sed  nos  ipsos  dicunt  arbitrio  proprio
nobis ad ista sufficere. Non vobis videatur error
iste  mediocris,  profiteri  se velle  christianos,  nec
velle audire apostolum Christi, qui cum dixisset :
Caritas  Dei  diffusa  est  in  cordibus  nostris ; ne
quisquam eam se  habere  nonnisi  per  proprium
putaret arbitrium, continuo subiunxit, per Spiritum
sanctum qui datus est [6] nobis2031. Hanc esse magnam
gratiam  Salvatoris,  qui  ascendens  in  altum
captivavit captivitatem et dedit dona hominibus2032

quisquis  nondum  confitetur,  quantum  et  quam
exitiabiliter erret, intellegis.

IV.  Quomodo ergo a  vobis,  quibus  tantam
dilectionem  debemus,  admonendis  ut  talia
caveatis,  dissimulare  possemus,  cum  legissemus
librum, quem ad sanctam Demetriadem quisnam

2030 1 Io 4, 8. 16.
2031 Rom 5, 5.
2032 Eph 4, 7-8 ; Ps 67, 19.
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scripserit,xxxiv vel utrum ad vos pervenerit, vestris
potius rescriptis nosse volumus ; in quo libro, si
fas est, legat virgo Christi unde credat virginalem
suam  sanctitatem,  omnesque  spiritales  divitias,
nonnisi ex seipsa sibi esse ; atque ita, priusquam
sit plenissime beata, discat Deo esse, quod absit,
ingrata.  Verba  enim  ad  illam  scripta  in  eodem
libro  sunt  ista :  "Habes  ergo  et  hic,  inquit,  per
quae merito praeponaris  aliis ;  imo hinc  magis :
nam corporalis nobilitas atque opulentia, tuorum
intellegentur esse non tua ; spiritales vero divitias
nullus tibi praeter te conferre poterit. In his ergo
iure laudanda, in his merito caeteris praeferenda
es, quae nisi ex te et in te esse non possunt"2033.

V.  Cernis  nempe  quanta  in  his  verbis  sit
cavenda pernicies. Nam utique quod dictum est :
"Non possunt esse ista bona nisi in te", optime et
verissime dictum est ; iste plane cibus est : quod
vero ait,  "nonnisi  ex te", hoc omnino virus est.
Absit  ut haec libenter audiat virgo Christi,  quae
pie  intellegit  propriam  paupertatem  cordis
humani, et ideo illic  nisi  sponsi  sui donis nescit
ornari. Audiat ergo potius Apostolum dicentem :
Desponsavi  vos  uni  viro,  virginem  castam  exhibere
Christo. Timeo autem ne sicut serpens Evam seduxit in
versutia sua, sic et vestrae mentes corrumpantur a castitate
quae [7] est  in  Christo2034 :  et  propterea  de  his
quoque spiritalibus divitiis,  non istum qui dicit :

2033 Cf. PELAG., Lib. ad Demetr. 11.
2034 2 Cor 11, 2-3.
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Nullus tibi eas praeter te conferre potest, et, nisi ex te et
in  te  esse  non  possunt ; sed illum audiat  qui  dicit :
Habemus  thesaurum  istum  in  vasis  fictilibus,  ut
eminentia virtutis sit Dei, et non ex nobis2035.

VI.  De  ipsa  quoque  sacra  continentia
virginali, quod non sibi sit ex seipsa, sed sit Dei
donum,  quamvis  credenti  volentique  collatum,
eumdem audiat veracem piumque doctorem, qui
cum  hinc  ageret,  ait :  Vellem  omnes  esse  sicut
meipsum ; sed unusquisque proprium donum habet a Deo,
alius sic, alius autem sic2036. Audiat etiam ipsum, non
tantum  suum,  sed  universae  Ecclesiae  unicum
sponsum,  de  tali  castitate  atque  integritate
dicentem.  Non omnes capiunt verbum hoc, sed quibus
datum est2037 ;  ut intellegat  ex eo quod habet tam
magnum bonum atque praeclarum, se potius Deo
et  Domino  nostro  gratias  agere  debere,  quam
cuiusquam verba, quod velut ex seipsa id habeat,
ut  non  dicamus  assentantis  adulatoris,  ne  de
occultis hominum temere iudicare videamur, certe
errantis  laudatoris  audire.  Omne quippe  datum
optimum, et omne donum perfectum, sicut dicit  etiam
apostolus  Iacobus,  desursum est,  descendens  a  Patre
luminum2038 :  hinc ergo et sancta virginitas, qua te
filia volentem gaudentemque vicit, natu posterior,
actu  prior,  genere  ex te,  honore  ante  te,  aetate

2035 2 Cor 4, 7.
2036 1 Cor 7, 7.
2037 Mt 19, 11.
2038 Iac 1, 17.
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subsequens,  sanctitate praecedens ;  in qua etiam
tuum esse coepit quod in te esse non potuit. Illa
quippe carnaliter non nupsit, ut non tantum sibi,
sed  etiam  tibi  ultra  te  spiritaliter  augeretur :
quoniam et  tu  ea  compensatione  minor  illa  es,
quod ita nupsisti ut nasceretur. Haec Dei [8] dona
sunt,  et vestra quidem sunt,  sed  non ex vobis2039 :
habetis  enim  thesaurum  istum  in  terrenis
corporibus,  et adhuc fragilibus tamquam in vasis
fictilibus, ut eminentia virtutis sit Dei, et non ex vobis2040.
Nec miremini,  quia dicimus et vestra esse, et ex
vobis  non  esse :  nam  et  panem  quotidianum
dicimus  nostrum,  sed  tamen  addimus :  Da
nobis2041, ne putetur esse "ex nobis".

VII.  Proinde  sicut  scriptum  est :  Sine
intermissione  orate,  in  omnibus  gratias  agite2042 :  oratis
enim  ut  perseveranter  et  proficienter  habentis ;
gratias  agitis,  quia  non  ex  vobis  habetis.  Quis
enim  vos  ab  illa  ex  Adam  massa  mortis
perditionisque  discernit2043 ?  Nonne  ille  qui  venit
quaerere et salvare quod perierat2044 ? An vero quando
Apostolo  dicente  audierit  homo :  Quis  enim  te
discernit ? responsurus  est,  Bona  voluntas  mea,
fides  mea,  iustitia  mea,  et  non  continuo  quod

2039 Eph 2, 8.
2040 2 Cor 4, 7.
2041 Lc 11, 3.
2042 1 Thess 5, 17-18.
2043 Rom 9, 21.
2044 Lc 19, 10 ; Mt 18, 11.
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sequitur  auditurus :  Quid  enim  habes  quod  non
accepisti ? Si autem et accepisti, quid gloriaris quasi non
acceperis ?2045 Nolumus  ergo  ut  virgo  sacra,  cum
audit vel legit :  Spiritales divitias nullus tibi praeter te
conferre poterit : in iis iure laudanda, in iis merito caeteris
praeferenda es, quae nisi ex te et in te esse non possunt :
nolumus prorsus ita glorietur quasi non acceperit.
Dicat  quidem :  In  me  sunt,  Deus,  vota  tua,  quae
reddam laudis tibi2046 : sed quia in illa, non etiam ex
illa,  meminerit  etiam dicere :  Domine,  in  voluntate
tua praestitisti decori meo virtutem2047 : quia etsi etiam
ex illa propter arbitrium proprium sine quo non
operamur  bonum,  non  tamen  sicut  iste  dixit,
nonnisi ex illa. Proprium quippe arbitrium nisi Dei
gratia  iuvetur,  nec  ipsa  bona  voluntas  esse  in
nomine potest. Deus est enim, inquit Apostolus, qui
[9] operatur  in  vobis  et  velle,  et  operari,  pro  bona
voluntate2048 :  non, sicut isti sentiunt, tantummodo
scientiam  revelando,  ut  noverimus  quid  facere
debeamus ; sed etiam inspirando caritatem, ut ea
quae  discendo  novimus,  etiam  diligendo
faciamus.

VIII. Nam utique noverat ille quam magnum
bonum  esset  continentia  qui  dicebat :  Et  cum
scirem quia nemo potest esse continens, nisi Deus det2049.

2045 1 Cor 4, 7. 9-11.
2046 Ps 55, 12.
2047 Ps 29, 8.
2048 Phil 2, 13.
2049 Sap 8, 21-22.
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Non  solum  ergo  sciebat  quantum  esset  hoc
bonum,  et  quam  desiderabiliter  esset
concupiscendum,  verum  etiam  quod  nisi  dante
Deo  esse  non  posset :  docuerat  enim  eum
sapientia ;  nam  hoc  dicit :  Et  hoc  ipsum  erat
sapientiae,  scire  cuius esset  hoc donum. Nec tamen ei
scientia  suffecit ;  sed  ait :  Adii  Dominum,  et
deprecatus sum illum2050. Non igitur tantummodo in
hoc nos adiuvat Deus, ut sciamus quid agendum
sit,  verum  etiam  ut  amando  agamus  quod
discendo  iam scimus.  Nemo itaque  potest  esse
non  solum  sciens,  verum  etiam  continens,  nisi
Deus det. Unde cum iam ille  haberet scientiam,
precabatur  ut  haberet  et  continentiam,  ut  esset
etiam in illo quod sciebat quia non esset ex illo :
aut  si  propter  liberum  arbitrium,  proprium
aliquantum et ex illo, non tamen nonnisi ex illo ;
quia  nemo  potest  esse  continens,  nisi  Deus  det.  Iste
autem de spiritalibus divitiis, in quibus est utique
etiam ipsa luminosa et speciosa continentia, non
ait : "In te et ex te esse possunt : sed ait, nisi ex te
et  in  te  esse  non possunt" ;  ut  quemadmodum
non ei sunt alibi nisi in illa, sic ei non aliunde nisi
ex  ilia  esse  posse  credantur,  et  ob  hoc  (quod
miserator  Dominus2051 a  corde  eius  avertat !)  sic
glorietur, quasi non acceperit2052.

2050 Sap 8, 21-22.
2051 Ps 102, 8.
2052 1 Cor 4, 7.
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IX.  Et  nos  quidem  de  sanctae  virginis
disciplina et humilitate christiana, in qua nutrita et
educata est, hoc [10] existimamus, quod illa verba
cum legeret,  si  tamen legit,  ingemuit,  et  pectus
humiliter  tutudit,  ac  fortassis  et  flevit,
Dominumque cui dicata et a quo sanctificata est
fidenter oravit,  ut quomodo illa  non sunt verba
ipsius, sed alterius, ita non sit talis  et fides eius,
qua se aliquid habere credat2053, de quo in se non
in Domino glorietur. Nam gloria quidem eius in
ipsa  est,  non  in  verbis  alienis,  sicut  Apostolus
dicit :  Opus autem suum probet unusquisque, et tunc in
semetipso gloriam habebit, et non in altero2054. Sed absit
ut gloria sua ipsa sit, et non ille cui dicitur. Gloria
mea, et exaltans caput meum2055 ! Ita quippe est in ea
salubriter gloria eius, cum Deus qui in illa est, ipse
est gloria eius, a quo habet omnia bona quibus est
bona ;  et  habebit  omnia  quibus  melior  erit,  in
quantum in hac vita melior esse poterit ; et quibus
perfecta  erit,  quando  fuerit  divina  gratia,  non
humana laude perfecta. In Domino enim laudabitur
anima eius2056,  qui  satiavit  in  bonis  desiderium eius2057 ;
quia  et  hoc desiderium ipse  inspiravit,  ne  virgo

2053 1 Cor 1, 31.
2054 Gal 6, 4.
2055 Ps 3, 4.
2056 Ps 33, 3.
2057 Ps 102, 5.
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eius  sic  in  aliquo  bono  glorietur  quasi  non
acceperit2058.

X.  De  hoc  ergo  eius  affectu  utrum  non
fallamur,  inde  nos  fac  potius  rescribendo
certiores.  Nam  illud  optime  novimus,  cum
omnibus  vestris  cultores  vos  esse  et  fuisse
individuae  Trinitatis.  Sed  non hinc  solum error
humanus  obrepit,  ut  aliquid  secus  sentiatur  de
individua  Trinitate.  Sunt  enim  et  alia  in  quibus
perniciosissime erratur, sicut hoc est, unde diutius
fortasse quam satis esset vestrae fideli castaeque
prudentiae  in  hac  epistola  locuti  sumus.
Quamquam qui bonum quod ex Deo est, negat
esse  ex  Deo,  nescimus  cui  faciat  iniuriam  nisi
Deo, ac per hoc illi utique Trinitati : quod malum
absit  a  vobis,  sicut  abesse  credimus !  Absit
omnino ut tale aliquid in animo, non [11] dicimus
tuo,  vel  sacrae  virginis  filiae  tuae,  sed  in
cuiusquam  extremi  meriti  famuli  vel  famulae
vestrae  liber  iste  fecerit,  ex  quo nonnulla  verba
quae  facilius  intellegi  possent  ponenda
credidimus.

XI. Si autem diligentius intendatis etiam illa,
quae ibi videtur velut pro gratia sive adiutorio Dei
dicere,  sic  invenietis  ambigua,  ut  possint  referri
vel  ad  naturam,  vel  ad  doctrinam,  vel  ad
remissionem peccatorum. Nam et quod coguntur
confiteri,  orare  nos  debere  ne  intremus  in

2058 1 Cor 4, 7.
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tentationem2059,  possunt  ad  hoc  referre,  ut
hactenus  nos  ad  id  respondeant  adiuvari,
quatenus  orantibus  atque  pulsantibus  nobis
aperiatur2060 intellegentia  veritatis,  ubi  discamus
quid  facere  debeamus,  non  ut  vires  accipiat
voluntas  nostra,  quibus  id  quod  discimus
faciamus.  Et  quod nobis  in  gratia  vel  adiutorio
Dei  dicunt  Dominum  Christum  bene  vivendi
propositum  exemplum,  ad  eamdem  doctrinam
revocant ; quia scilicet in eius exemplo discimus
quemadmodum  vivere  debeamus :  non  autem
volunt  ad  hoc  nos  iuvari,  ut  quod  discendo
cognoscimus, etiam diligendo faciamus.

XII.  Aut  certe  in  eodem  libro  invenite
aliquid,  si  potestis,  ubi  excepta  natura,  excepto
quod  ad  eamdem  naturam  pertinet  arbitrio
voluntatis,  excepta  remissione  peccatorum  et
revelatione  doctrinae,  tale  Dei  adiutorium
confiteatur,  quale  confitetur  ille  qui  dixit :  Cum
scirem quia nemo potest esse continens, nisi Deus det, et
hoc  ipsum erat sapientiae,  scire  cuius esset  hoc  donum ;
adii Dominum et deprecatus sum illum2061. Neque enim
iste  aut  naturam  precando  volebat  accipere,  in
qua  conditus  erat ;  aut  de  naturali  voluntatis
arbitrio  satagebat,  cum  quo  conditus  erat ;  aut
remissionem peccatorum desiderabat,  qui potius
continentiam, ne peccaret, optabat ; vel [12] quid

2059 Mt 26, 41 ; Mc 14, 38 ; Lc 22, 46.
2060 Mt 7, 7-8 ; Lc 11, 9-10.
2061 Sap 8, 21.
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faciendum esset scire cupiebat, cum iam se scire
fateretur  cuius  esset  hoc  donum :  sed  utique
tantas voluntatis vires, tantum dilectionis ardorem
volebat accipere Spiritu sapientiae, qui sufficeret
ad  implendam  magnitudinem  continentiae.  Si
ergo tale aliquid illic invenire potueritis, uberrimas
gratias  agemus,  si  rescribendo  insinuare
dignemini.

XIII.  Satis  enim  dici  non  potest  quantum
cupiamus in eorum hominum scriptis, qui propter
acrimoniam atque facundiam leguntur a plurimis,
apertam confessionem illius gratiae reperiri, quam
vehementer  commendat  Apostolus2062,  qui  etiam
ipsius  mensuram fidei  (sine  qua impossibile  est
Deo  placere2063,  ex  qua  iustus  vivit2064,  quae  per
dilectionem  operatur2065,  ante  quam  et  sine  qua
omnino nulla cuiusquam bona opera existimanda
sunt,  quoniam omne  quod  non  est  ex  fide  peccatum
est2066). Deum dicit unicuique partitum2067 : nec sola
revelatione scientiae nos divinitus adiuvari, ut pie
iusteque  vivamus,  quae  sine  caritate  inflat2068 ;
verum  etiam  inspiratione  caritatis  ipsius,  quae
plenitudo legis est2069, et quae cor nostrum, ut scientia

2062 Rom 12, 3.
2063 Hebr 11, 6.
2064 Rom 1, 17 ; Gal 3, 11 ; Hebr 10, 38 ; Hab 2, 4.
2065 Gal 5, 6.
2066 Rom 14, 23.
2067 Rom 12, 3.
2068 1 Cor 8, 1.
2069 Rom 13, 10.
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non  inflet,  aedificat.  Sed  adhuc  nusquam  tale
aliquid in eorum litteris potuimus invenire.

XIV.  Maxime  autem hoc  in  isto  libro  esse
vellemus,  ex  quo descripta  illa  verba  posuimus,
ubi  virginem  Christi  ita  laudans  tamquam
spiritales divitias nullus ei praeter ipsam conferre
possit, et tamquam nisi ex ipsa esse non possint,
non  vult  eam  in  Domino  gloriari2070,  sed  sic
gloriari  quasi  non  acceperit2071.  In  quo  libro
quamvis nec ipsius nec tuae Reverentiae nomen
expresserit,  tamen  a  matre  virginis  ut  ad  eam
scriberet, a se postulatum esse commemorat. [13]
In quadam vero epistola sua idem Pelagius, ubi et
nomen suum apertissime ponit, nec nomen sacrae
virginis  tacet,  dicit  ad  eam  se  scripsisse,  et
eiusdem sui operis testimonio probare nititur se
gratiam Dei quam vel tacere vel negare asseritur,
apertissime confiteri.  Sed utrum ipse sit liber, in
quo de  spiritalibus  divitiis  illa  verba  posuit,  vel
utrum  ad  vestram  pervenerit  Sanctitatem,
rescriptis  vestris  petimus  nos  dignemini  facere
certiores.

EPISTOLA CLXXXIX.2072

DOMINO  EXIMIO,  ET  MERITO  INSIGNI
ATQUE  HONORABILI  FILIO  BONIFACIO,
AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

2070 1 Cor 1, 31 ; 2 Cor 10, 17 ; Ier 9, 23-24.
2071 1 Cor 4, 7.
2072 Alias XC, quæ autem 189 erat, nunc in Appendice est Edit. Bened. 8. –
Scripta circ. an. 418.
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Bonifacio in militia merenti præscribit vitæ rationem,
ostendens obiter licere Christiano pro publica pace arma
tractare.

I. Iam  rescripseram  Caritati  tuae,  sed  cum
epistolae  dirigendae  occasio  quaereretur,
supervenit  dilectissimus  filius  meus  Faustus,
pergens  ad  Eximietatem.  tuam.  Qui  cum  ipsas
litteras  quas  iam  feceram,  accepisset  tuae
Benevolentiae  perferendas,  suggessit  mihi
multum  te  desiderare,  ut  aliquid  tibi  scriberem
quod te aedificet ad sempiternam salutem, cuius
tibi spes est in Domino nostro Iesu Christo. Et
quamvis mihi occupato tantum institit,  ut facere
non differrem,  quantum scis,  quod te  sinceriter
diligat.  Festinanti  ergo  ut  occurrerem,  malui
festinanter  aliquid  scribere,  quam  religiosum
tuum [14] desiderium retardare, domine eximie, et
merito insignis atque honorabilis fili.

II. Quod ergo breviter possum dicere : Dilige
Dominum Deum tuum in toto corde tuo, et in tota anima
tua,  et  in  tota  virtute  tua ; et,  dilige  proximum tuum
tamquam teipsum2073 :  hoc  est  enim  verbum quod
breviavit  Dominus  super  terram,  dicens  in
Evangelio :  In his duobus praeceptis tota lex pendet et
Prophetae2074.  In  hac  ergo  dilectione  quotidie
profice,  et  orando,  et  bene  agendo,  ut  ipso
adiuvante  qui  tibi  eam praecepit  atque  donavit,
nutriatur  et  crescat,  donec  haec  te  perfecta

2073 Mt 22, 37. 39 ; Mc 12, 30-31 ; Lc10, 27 ; Deut 6, 5 ; Lev 19, 18.
2074 Mt 22, 40.
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perficiat.  Ipsa  est  enim  caritas, quae,  sicut
Apostolus  dicit,  diffusa  est  in  cordibus  nostris  per
Spiritum sanctum qui  datus  est  nobis2075 ;  ipsa est de
qua item dicit : Plenitudo legis caritas2076 : ipsa est per
quam fides  operatur ;  unde iterum dicit :  Neque
circumcisio quidquam valet, neque praeputium ; sed fides
quae per dilectionem operatur2077.

III. In hac ergo omnes sancti patres nostri et
Patriarchae et  Prophetae  et  Apostoli  placuerunt
Deo.  In  hac  omnes  veri  martyres  usque  ad
sanguinem contra diabolum certaverunt ; et quia
in eis non refriguit nec defecit2078, ideo vicerunt. In
hac  omnes  fideles  boni  quotidie  proficiunt,
pervenire  cupientes  non  ad  regnum mortalium,
sed ad regnum coelorum2079 ; non ad temporalem,
sed  ad  sempiternam  haereditatem2080 ;  non  ad
aurum et argentum, sed ad divitias incorruptibiles
Angelorum ; non ad aliqua bona huius saeculi, in
quibus  cum  timore  vivatur,  nec  ea  quisquam
secum  potest  auferre  dum  moritur,  sed  ad
videndum Deum2081 :  cuius suavitas  et  delectatio
excedit  omnem  non  solum  terrestrium,  verum
etiam coelestium corporum [15] pulchritudinem ;
excedit omnem decorem animarum quantumlibet
2075 Rom 5, 5.
2076 Rom 13, 10.
2077 Gal 5, 6.
2078 Mt 24, 12.
2079 Mt 7, 21.
2080 Hebr 9, 15.
2081 Mt 5, 8.
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iustarum  atque  sanctarum ;  excedit  omnem
speciem  supernorum  Angelorum  atque
Virtutum ;  excedit  quidquid  de  illo  non  solum
dicitur,  verum etiam cogitatur. Neque hanc tam
magnam  promissionem,  quia  valde  magna  est,
ideo desperemus, sed potius, quia valde magnus
eam  promisit,  accepturos  nos  esse  credamus :
sicut  enim dicit  beatus  Ioannes  apostolus :  Filii
Dei  sumus,  et  nondum  apparuit  quid  erimus :  scimus
quia  cum  apparuerit,  similes  ei  erimus,  quoniam
videbimus eum sicuti est2082.

IV. Noli  existimare  neminem  Deo  placere
posse,  qui  in  armis  bellicis  militat.  In  his  erat
sanctus  David,  cui  Dominus  tam  magnum
perhibuit testimonium : in his etiam plurimi illius
temporis  iusti.  In  his  erat  et  ille  Centurio  qui
Domino dixit :  Non sum dignus ut intres sub tectum
meum ;  sed  tantum dic  verbo,  et  sanabitur  puer  meus.
Nam et ego homo sum sub potestate constitutus, habens
sub me milites, et dico huic, Vade, et vadit ; et alii, Veni,
et  venit ;  et  servo  meo,  Fac  hoc,  et  facit : de  quo  et
Dominus : Amen dico vobis, non inveni tantam fidem in
Israel2083.  In  his  erat  et  ille  Cornelius  ad  quem
missus  angelus  dixit :  Corneli,  acceptae  sunt
eleemosynae tuae, et exauditae sunt orationes tuae2084 : ubi
eum admonuit ut ad beatum Petrum apostolum
mitteret, et ab illo audiret quae facere deberet ; ad

2082 1 Io 3, 2.
2083 Mt 8, 8-10 ; Lc 7, 6-9.
2084 Act 10, 1-8. 30-33.
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quem  apostolum,  ut  ad  eum  veniret,  etiam
religiosum militem misit.  In his  erant  et  illi  qui
baptizandi cum venissent ad Ioannem2085, sanctum
Domini praecursorem et amicum sponsi, de quo
Dominus  ipse  ait :  In  natis  mulierum  non  surrexit
maior Ioanne Baptista2086, [16] et quaesiissent ab eo
quid facerent ; respondit eis : Neminem concusseritis,
nulli  calumniam  feceritis ;  sufficiat  vobis  stipendium
vestrum2087.  Non  eos  utique  sub  armis  militare
prohibuit ;  quibus  suum  stipendium  sufficere
debere praecepit.

V. Maioris quidem loci sunt apud Deum, qui
omnibus  istis  saecularibus  actionibus  derelictis,
etiam  summa  continentia  castitatis  ei  serviunt ;
Sed  unusquisque, sicut  Apostolus  dicit,  proprium
donum habet a Deo ;  alius sic,  alius autem sic2088.  Alii
ergo pro vobis orando pugnant contra invisibiles
inimicos ; vos pro eis pugnando laboratis contra
visibiles  barbaros.  Utinam  una  fides  esset  in
omnibus,  quia  et  minus  laboraretur,  et  facilius
diabolus cum angelis suis vinceretur ! Sed quia in
hoc saeculo necesse est ut cives regni coelorum
inter errantes et impios tentationibus agitentur, ut
exerceantur, et tamquam in fornace sicut aurum
probentur2089,  non  debemus  ante  tempus  velle

2085 Lc 3, 12.
2086 Mt 11, 11.
2087 Lc 3, 14.
2088 1 Cor 7, 7.
2089 Sap 3, 5-6.
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cum  solis  sanctis  et  iustis  vivere,  ut  hoc  suo
tempore mereamur accipere.

VI. Hoc ergo primum cogita, quando armaris
ad pugnam, quia virtus tua etiam ipsa corporalis
donum Dei est. Sic enim cogitabis de dono Dei
non  facere  contra  Deum.  Fides  enim  quando
promittitur, etiam hosti servanda est contra quem
bellum  geritur ;  quanto  magis  amico  pro  quo
pugnatur ! Pacem habere debet voluntas, bellum
necessitas,  ut  liberet  Deus  a  necessitate,  et
conservet  in  pace.  Non  enim  pax  quaeritur  ut
bellum  excitetur,  sed  bellum  geritur  ut  pax
acquiratur. Esto ergo etiam bellando pacificus, ut
eos quos expugnas, ad pacis utilitatem vincendo
perducas : Beati enim pacifici, ait Dominus, quoniam
ipsi filii Dei vocabuntur2090. Si autem [17] pax humana
tam  dulcis  est  pro  temporali  salute  mortalium,
quanto est dulcior pax divina pro aeterna salute
Angelorum ! Itaque hostem pugnantem necessitas
perimat, non voluntas. Sicut rebellanti et resistenti
violentia redditur, ita victo vel capto misericordia
iam  debetur,  maxime  in  quo  pacis  perturbatio
non timetur.

VII. Ornet  mores  tuos  pudicitia  coniugalis,
ornet sobrietas et frugalitas : valde enim turpe est,
ut  quem  non  vincit  homo,  vincat  libido ;  et
obruatur  vino,  qui  non  vincitur  ferro.  Divitiae
saeculares  si  desunt,  non  per  mala  opera
quaerantur in mundo ; si autem adsunt, per bona
2090 Mt 5, 9.

858



opera  serventur  in  coelo.  Animum  virilem  et
christianum  nec  debent,  si  accedunt,  extollere,
nec  debent  frangere,  si  recedunt.  Illud  potius
cogitemus  quod  Dominus  ait :  Ubi  est  thesaurus
tuus, ibi erit et cor tuum2091 ; et utique cum audimus
ut  cor  sursum  habeamus,  non  mendaciter
respondere  debemus,  quod  nosti  quia
respondemus2092.

VIII. Et  in  his  quidem bene  studiosum te
esse  cognovi,  et  fama  tua  multum  delector,
multumque tibi  in Domino gratulor,  ita ut haec
epistola  magis  tibi  sit  speculum  ubi  qualis  sis
videas,  quam  ubi  discas  qualis  esse  debeas :
verumtamen  quidquid  sive  in  ista  sive  in
Scripturis  sanctis inveneris,  quod tibi  ad bonam
vitam adhuc minus est, insta ut acquiras et agendo
et orando ; et ex iis quae habes gratias age Deo
tamquam  fonti  bonitatis  unde  habes ;  atque  in
omnibus bonis actibus tuis illi  da claritatem, tibi
humilitatem. Sicut enim scriptum est : Omne datum
optimum,  et  omne  donum  perfectum  desursum  est,
descendens  a  Patre  luminum2093.  Quantumcumque
autem in  Dei  et  proximi  caritate  atque  in  vera
pietate  profeceris,  quamdiu  in  hac  vita
conversaris, sine peccato [18] te esse non credas :
de ipsa quippe legitur in Litteris sanctis : Numquid

2091 Mt 6, 21 ; Lc 12, 34.
2092 Cf. Ep. 131.
2093 Iac 1, 17.
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non tentatio est vita humana super terram ?2094 Proinde
quoniam  semper,  quamdiu  es  in  hoc  corpore,
necessarium  est  tibi  in  oratione  dicere  quod
Dominus docuit : Dimitte nobis debita nostra, sicut et
nos  dimittimus  debitoribus  nostris2095 ;  memento  cito
ignoscere, si quis in te peccaverit, et a te veniam
postulaverit, ut veraciter possis orare, et peccatis
tuis  veniam  valeas  impetrare.  Haec  Dilectioni
quidem  tuae  festinanter  scripsi,  quoniam  me
festinatio perlatoris urgebat. Sed Deo gratias ago,
quoniam bono desiderio tuo qualitercumque non
defui.  Semper  te  misericordia  Dei  protegat,
domine  eximie,  et  merito  insignis  atque
honorabilis fili.

EPISTOLA CXC.2096

DOMINO  BEATISSIMO,  ET  SINCERA
DILECTIONE  DESIDERABILI  FRATRI  ET
COEPISCOPO  OPTATO,  AUGUSTINUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Optato demonstrat quid de animæ origine certum sit,
quid merito vocetur in dubium, satagendumque esse hac in
quæstione  ut  salva  sit  imprimis  fides,  qua  credimus
neminem  nasci  ex  Adam  nisi  vinculo  damnationis
obstrictum,  neminemque inde liberari nisi renascendo per
Christum.

2094 Iob 7, 1.
2095 Mt 6, 12 ; Lc 11, 4.
2096 Alias CLVII, quæ autem 190 erat, nunc in Appendice Benedict. est 9.
– Scripta paulo post medium an. 418.
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I.  Quamvis  tuae  Sanctitatis  nullas  ad  me
ipsum datas acceperim litteras ;  tamen quia illae
quas  ad  Mauritaniam  Caesariensem  misisti,  me
apud Caesaream praesente [19] venerunt, quo nos
iniuncta  nobis  a  venerabili  papa  Zosimo
apostolicae Sedis episcopo ecclesiastica necessitas
traxerat :  factum est  ut  ea  quae scripsisti,  etiam
ipse perlegerem, tradente mihi eamdem epistolam
tuam famulo Dei sancto Renato, in Christo nobis
fratre carissimo ;  quo petente,  et  mihi  licet  aliis
occupato  vehementer  instante,  ad  ea  sum
respondere  compulsus.  Accessit  huc  etiam
alterius sancti  et cum debito honore nominandi
fratris  nostri,  et  quantum  ab  illo  comperi,
necessarii tui Muressis, cum in supra dicto oppido
remoraremur,  adventus ;  qui  mihi  retulit  etiam
sibi missas de hac re litteras Venerationis tuae, et
me de hac ipsa quaestione consuluit, ut quid inde
sentirem, vel meis vel suis rescriptis ad te faceret
pervenire :  Utrum  scilicet  animae  ut  corpora
propagatione nascantur, sintque ex illa una quae
primo homini creata est ; an Creator omnipotens,
qui  utique  usque  nunc  operatur2097,  sine  ulla
propagatione novas faciat singulis proprias.

II.  De  qua  re  antequam aliquid  admoneam
sinceritatem  tuam,  scire  te  volo  in  tam  multis
opusculis meis numquam me fuisse ausum de hac
quaestione  definitam  proferre  sententiam,  et
impudenter  referre  in  litteras  ad  alios
2097 Io 15, 7.
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informandos,  quod  apud  me  non  fuerit
explicatum.  Quarum  autem  rerum  atque
causarum  consideratione  permovear,  ut  in
neutram  assertionem  meus  inclinetur  assensus,
sed  adhuc  inter  utramque  disceptem,  nimis
longum  est  hac  epistola  expromere ;  nec  tam
necessarium,  ut  hoc  omisso  non  possit  de  hac
quaestione  quod satis  est  disputari,  etsi  non ad
auferendam  cunctationem,  certe  ad  cavendam
temeritatem.

III. Illud enim ubi vel maxime fides christiana
consistit,  quod  Per  hominem  mors  et  per  hominem
resurrectio mortuorum : sicut enim in Adam omnes [20]
moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur2098 ; et
quod  Per  unum hominem peccatum in  hunc  mundum
intravit, et per peccatum mors : et ita in omnes homines
mors pertransiit  in quo omnes peccaverunt2099 ; et quod
Iudicium  quidem  ex  uno  in  condemnationem :  gratia
autem  ex  multis  delictis  in  iustificationem  vitae2100 ; et
quod  Per  unius  delictum  in  omnes  homines  ad
condemnationem,  et  per  unius  iustificationem  in  omnes
homines  in  iustificationem  vitae2101 :  et  si  qua  alia
testimonia declarant neminem nasci ex Adam, nisi
vinculo  delicti  et  damnationis  obstrictum,
neminemque  inde  liberari  nisi  renascendo  per

2098 1 Cor 15, 21-22.
2099 Rom 5, 12.
2100 Rom 5, 16.
2101 Rom 5, 18.
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Christum2102 ; tam inconcusse tenere debemus, ut
sciamus eum qui  hoc negaverit,  nullo  modo ad
Christi fidem, et ad eam quae per Christum datur
pusillis et magnis, Dei gratiam pertinere. Unde si
origo  animae  lateat,  dum  tamen  redemptio
clareat,  periculum  non  est :  neque  enim  in
Christum  credimus  ut  nascamur,  sed  ut
renascamur, quomodocumque nati fuerimus.

IV.  Hactenus  autem  dicimus  sine  periculo
latere animae originem, ut non tamen eam partem
Dei esse credamus, sed creaturam. Nec de Deo
natam,  sed  ab  illo  factam,  atque  in  eius  genus
adoptandam mirabili dignatione gratiae, non parili
dignitate  naturae.  Nec  eam  corpus  esse,  sed
spiritum ;  non  Creatorem  utique,  sed  creatum.
Nec ideo venisse in hoc corpus corruptibile quo
gravatur2103, quod ad illud eam vitae in coelestibus
vel in quibuslibet aliis partibus mundi antea male
gestae merita compulerint.  Nondum enim natos
Apostolus, cum de Rebeccae geminis loqueretur,
nihil  egisse  dicit  boni  vel  mali ;  ut  non  ex
operibus,  quibus  nullis  alter  distinguebatur  ab
altero, [21] sed  ex  vocante  diceretur,  minori
serviturum esse maiorem2104.

V.  His  igitur  firmissime  constitutis,  si  tam
reconditum  atque  additum  est  in  occultis
operibus  Dei,  ut  nec  Scripturarum  divinarum

2102 Io 3, 3.
2103 Sap 9, 15.
2104 Rom 9, 11-12 ; Gen 25, 23.
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manifesto  eloquio  declaretur,  utrum  propterea
nihil  boni vel mali nondum nati egisse credendi
sint,  quia  non  ex  aliis  propagatas,  sed  mox  ex
nihilo  creatas  animas  singuli  accipiunt ;  an  quia
cum essent originaliter  in parentibus, adhuc ipsi
nulli erant qui suas et proprias vitas agerent : illa
tamen  sit  fides  salva,  qua  credimus  nullum
hominum, sive maioris, sive parvulae quamlibet et
recentis  aetatis,  liberari  a  contagione  mortis
antiquae  et  obligatione  peccati  quod  prima
nativitate  contraxit,  nisi  per  unum  mediatorem
Dei et hominum, hominem Christum Iesum2105.

VI.  Cuius  hominis  eiusdemque  Dei
saluberrima  fide,  etiam illi  iusti  salvi  facti  sunt,
qui,  priusquam  veniret  in  carne,  crediderunt  in
carne  venturum2106.  Eadem namque  fides  est  et
nostra  et  illorum,  quoniam  hoc  illi  crediderunt
futurum, quod nos credimus factum : unde dicit
apostolus Paulus :  Habentes autem eumdem Spiritum
fidei, secundum quod scriptum est, Credidi, propter quod
locutus sum, et nos credimus, propter quod et loquimur2107.
Si ergo eumdem Spiritum fidei et illi habebant qui
venturum  in  carne  Christum  praenuntiarunt,
quem  etiam  illi  qui  eum  venisse  nuntiarunt ;
sacramenta  esse  potuerunt  pro  temporum
diversitate  diversa,  ad  unitatem  tamen  eiusdem
fidei  concordissime recurrentia.  Scriptum est  in

2105 1 Tim 2, 5.
2106 1 Io 4, 2 ; 2 Io 7.
2107 2 Cor 4, 13 ; Ps 115, 1.
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Actibus Apostolorum, loquente apostolo Petro :
Nunc  ergo  quid  tentatis  Deum  imponere  iugum  supra
collum discipulorum, quod neque patres nostri, neque nos
portare  potuimus ?  Sed  per [22] gratiam Domini  Iesu
credimus nos salvos fieri, quemadmodum et illi2108. Si ergo
et illi,  id est,  patres,  portare iugum legis  veteris
non valentes, per gratiam Domini Iesu salvos se
fieri  crediderunt ;  manifestum  est  quod  haec
gratia etiam antiquos iustos vivere fecit ex fide :
Iustus enim ex fide vivit2109.

VII.  Lex  autem  subintravit  ut  abundaret
delictum2110 ;  ut  superabundaret  gratia,  per  quam
sanaretur delicti abundantia.  Si enim data esset lex
quae vivificare posset, omnino ex lege esset iustitia2111. Cui
tamen bono Lex data sit,  consequenter adiunxit
dicens :  Sed conclusit  Scriptura  omnia  sub peccato,  ut
promissio  ex  fide  Iesu  Christi  daretur  credentibus2112.
Danda  itaque  fuerat  Lex,  quae  manifestius  sibi
ipsum ostenderet hominem, ne superbus animus
humanus a seipso se posse esse iustum putaret, et
ignorans Dei iustitiam, id est quae homini ex Deo
est, et suam volens constituere, id est quasi suis
viribus  partam,  iustitiae  Dei  subiectus  non
fieret2113.  Oportebat  itaque  ut  addito  mandato

2108 Act 15, 10-11.
2109 Rom 1, 17 ; Gal 3, 11 ; Hebr 10, 38 ; Hab 2, 4.
2110 Rom 5, 20.
2111 Gal 3, 21.
2112 Gal 3, 22.
2113 Rom 10, 3.
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cuius vox est : Non concupisces2114, superbo peccatori
etiam praevaricationis crimen accederet ; atque ita
gratiae  medicinam  non  sanata  per  Legem,  sed
convicta infirmitas quaereret.

VIII.  Proinde,  cum  omnes  iusti,  hoc  est
veraces Dei cultores, sive ante incarnationem, sive
post  incarnationem  Christi,  nec  vixerint,  nec
vivant, nisi ex fide incarnationis Christi, in quo est
gratiae  plenitudo ;  profecto  quod  scriptum est :
Non esse aliud nomen sub coelo, in quo oporteat salvos
fieri  nos2115,  ex  illo  tempore  valet  ad  salvandum
genus  humanum,  ex  quo  in  Adam vitiatum est
genus  humanum.  Sicut  enim  in  Adam omnes [23]
moriuntur,  ita  et  in  Christo  omnes  vivificabuntur2116.
Quia sicut in regno mortis nemo sine Adam, ita in
regno vitae nemo sine Christo.  Sicut per Adam
omnes  iniusti,  ita  per  Christum  omnes  iusti
homines.  Sicut  per  Adam  omnes  mortales  in
poena facti sunt filii  saeculi, ita et per Christum
omnes immortales in gratia fiunt filii Dei.

IX.  Cur  autem  creentur  etiam  illi  quos
Creator  praescivit  ad  damnationem  non  ad
gratiam  pertinere,  beatus  Apostolus  tanto
succinctiore  brevitate,  quanto maiore auctoritate
commemorat. Deum enim dicit volentem ostendere
iram, et demonstrare potentiam suam, attulisse in multa
patientia vasa irae, quae perfecta sunt in perditionem, et

2114 Ex 20, 17 ; Deut 5, 21 ; 7, 25 ; Rom 7, 7 ; 13, 9.
2115 Act 4, 12.
2116 1 Cor 15, 22.
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ut  notas  faceret  divitias  gloriae  suae  in  vasa
misericordiae2117 ; quem  superius  dixerat  tamquam
figulum  luti  ex  eadem  massa  facere  aliud  vas  in
honorem,  aliud  in  contumeliam2118.  Merito  autem
videretur  iniustum,  quod  fiunt  vasa  irae  ad
perditionem, si non esset ipsa universa ex Adam
massa damnata. Quod ergo fiunt inde nascendo
vasa  irae,  pertinet  ad  debitam  poenam :  quod
autem  fiunt  renascendo  vasa  misericordiae,
pertinet ad indebitam gratiam.

X.  Ostendit  ergo  Deus  iram  suam ;  non
utique  animi  perturbationem,  sicut  est  quae  ira
hominis  nuncupatur,  sed  iustam  fixamque
vindictam,  quia  de  stirpe  inobedientiae  ducitur
propago peccati atque supplicii. Et  homo natus ex
muliere, sicut  in  libro  Iob scriptum est,  brevis  est
vitae  et  plenus  iracundiae2119.  Eius enim rei  vas  est,
qua plenus est : unde irae vasa dicuntur. Ostendit
et potentiam suam, qua bene etiam utitur malis,
multa  illis  naturalia  et  temporalia  bona largiens,
eorumque  malitiam  ad  exercendos  et
comparatione admonendos bonos accommodans,
ut in eis discant agere gratias [24] Deo quod ab
eis, non suis meritis, quae in eadem massa paria
fuerunt, sed illius miseratione discreti sunt. Quod
maxime apparet in parvulis,  de quibus, cum per
Christi gratiam renascuntur, et istam vitam in illa

2117 Rom 9, 22-23.
2118 Rom 9, 21.
2119 Iob 14, 1 (sec. LXX).
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tenera  aetate  finientes  in  aeternam transeunt  et
beatam, dici non potest quod libero discernuntur
arbitrio  ab aliis  infantibus qui sine hac gratia in
ipsius massae damnatione moriuntur.

XI. Si autem hi soli crearentur ex Adam, qui
essent per gratiam recreandi, et praeter illos qui in
Dei  filios  adoptantur,  nulli  alii  homines
nascerentur,  lateret  beneficium  quod  donaretur
indignis ;  quia  nullis  ex  eadem damnabili  stirpe
venientibus debitum supplicium redderetur. Cum
vero  attulit in multa patientia vasa irae, quae perfecta
sunt  in  perditionem,  non  solum  ostendit  iram  et
demonstravit  potentiam  suam  redhibendo  vindictam,  et
bene utendo non bonis, sed etiam notas fecit divitias gloriae
suae in vasa misericordiae2120. Ita enim quid praestetur
sibi dicit gratis iustificatus, dum non suo merito,
sed  gloria  largissimae  Dei  misericordiae
discernitur  a  damnato,  cum  quo  eadem  iustitia
fuerat et ipse damnandus.

XII. Tam multos autem creando nasci voluit,
quos ad suam gratiam non pertinere praescivit, ut
multitudine incomparabili plures sint eis quos in
sui regni gloriam filios promissionis praedestinare
dignatus  est2121 ;  ut  etiam  ipsa  reiectorum
multitudine ostenderetur, quam nullius momenti
sit  apud  Deum  iustum  quantalibet  numerositas
iustissime  damnatorum.  Atque  ut  hinc  quoque
intellegant  qui  ex  ipsa  damnatione  redimuntur,

2120 Rom 9, 22-23.
2121 Rom 9, 8 ; Gal 4, 28.
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hoc  fuisse  debitum  massae  illi  universae,  quod
tam magnae parti  eius  redditum cernerent,  non
solum in eis  qui  originali  peccato multa  addunt
malae  voluntatis  arbitrio,  verum  etiam  in  tam
multis  parvulis  qui  tantummodo  vinculo [25]
peccati originalis  obstricti,  sine gratia Mediatoris
ex  hac  luce  rapiuntur.  Tota  quippe  ista  massa
iustae damnationis  reciperet  debitum,  nisi  ex ea
faceret  non  solum  iustus,  sed  etiam  misericors
figulus alia  vasa in honorem secundum gratiam,
non  secundum  debitum2122 ;  dum  et  parvulis
subvenit,  quorum  nulla  merita  dici  possunt,  et
maiores  praevenit,  ut  habere  aliqua  merita
possint.

XIII. Quae cum ita sint, si assertio tua non eo
tendit, ut novas animas dicas propter innocentiam
novitatis  suae,  antequam  ad  peccandum  libero
utantur  arbitrio,  damnationi  originali  obnoxias
esse non posse ; sed eas fide catholica confiteris,
etiamsi in illa tenera aetate de corpore exierint, in
damnationem perditionis  ituras,  nisi  Sacramento
Mediatoris,  qui  venit  quaerere  et  salvum facere  quod
perierat2123,  liberentur :  quaere  ubi,  vel  unde,  vel
quando coeperint damnationis meritum habere, si
novae  sunt,  ita  sane  ut  Deum  non  facias,  nec
aliquam naturam quam non  condidit  Deus,  vel
peccati  earum  vel  innocentum  damnationis
auctorem.  Et  si  inveneris  quod  te  quaerere

2122 Rom 9, 21.
2123 Lc 19, 10 ; Mt 18, 11.
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admonui,  quod  ipse  adhuc,  fateor,  non  inveni,
defende quantum potes,  atque assere  animarum
infantium  eiusmodi  esse  novitatem,  ut  nulla
propagatione  ducantur ;  et  nobiscum  quod
inveneris fraterna dilectione communica.

XIV.  Si  autem  non  inveneris  quare  vel
quomodo fiant animae infantium peccatrices,  et
nihil in seipsis habentes malitiae, a quo cogantur
ex Adam trahere unde damnentur, cum eas credas
non ex illa prima peccatrice propagatas, sed novas
atque insontes includi carne peccati ; nec sic iam
temere  in  aliam  sententiam  tua  deflectatur
assensio,  ut  eas  ex  illa  una  credas  propagando
traduci ;  ne forte alius invenire possit quod ipse
non possis, [26] aut aliquando invenias quod nunc
non  potueris.  Nam  et  illi  qui  animas  ex  una
propagari  asserunt,  quam  Deus  primo  homini
dedit, atque ita eas ex parentibus trahi dicunt, si
Tertulliani  opinionem  sequuntur,  profecto  eas
non  spiritus,  sed  corpora  esse  contendunt,  et
corpulentis  seminibus  exoriri2124.  Quo perversius
quid  dici  potest ?  Neque  hoc  Tertullianum
somniasse  mirandum  est,  qui  etiam  ipsum
creatorem Deum non esse nisi corpus opinatur.

XV. Qua dementia repulsa a corde atque ore
christiano,  quisquis animam, sicuti est,  non esse
corpus sed spiritum confitetur, et tamen in filios
ex parentibus duci ; in eo quidem nullis coarctatur

2124 Cf. TERTUL.,  Adv. Praxean 7 ; AUG.,  De Gen. ad Litt. 10, 25, 41-26,
45.
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angustiis, quod omnes animas, etiam parvulorum,
quos Ecclesia non utique in falsam, sed in veram
peccatorum  remissionem  baptizat,  vera  fides
praedicat  trahere  originale  peccatum  propria
primi hominis voluntate commissum, et in omnes
posteros  generatione  transmissum,  sola
regeneratione purgandum : sed cum considerari et
pertractari  coeperit  quid dicatur,  mirum si  ullus
sensus  comprehendit  humanus  quonam  modo
tamquam lucerna  de  lucerna  accendatur  et  sine
detrimento  alterius  alter  inde  ignis  existat,  sic
anima  de  anima  parentis  fiat  in  prole,  vel
traducatur in prolem ; utrum incorporeum semen
animae,  sua  quadam  occulta  et  invisibili  via
seorsum  ex  patre  currat  in  matrem  eum  fit
conceptus in femina ;  an, quod est incredibilius,
in semine corporis lateat. Cum autem fluunt irrita
sine  ullis  conceptibus  semina,  utrum  semen
animae  non  simul  exeat,  an  summa  celeritate
atque atomo temporis  unde exierat  recurrat,  an
pereat :  et si perit,  quomodo ipsa cuius mortale
semen  est,  immortalis  est [27] anima ;  an
immortalitatem tunc accipit, quando formatur ut
vivat,  sicut  iustitiam quando formatur ut  sapiat.
Et quo pacto eam Deus fingat in homine, etiamsi
anima seminaliter trahatur ex anima, sicut fingit in
homine  corporis  membra,  quamvis  corpus
seminaliter  trahatur  ex  corpore.  Si  enim  non
etiam  spiritalis  creatura  fingeretur  a  Deo,  non

871



scriptum esset : Qui fingit spiritum hominis in ipso2125 :
et  in  eo  quod  legitur :  Qui  fingit  singillatim  corda
hominum2126 ; si per corda significatae sunt animae,
fingi eas posse quis dubitet ? sed quaeritur utrum
ex  una  anima  hominis  primi ;  sicut  fingit
singillatim  facies  hominum,  ex  uno  tamen
corpore hominis primi.

XVI. Cum haec atque huiusmodi de hac re
multa  quaeruntur,  quae  nullo  sensu  carnis
explorari  possunt,  et  a  nostra  experientia  longe
remota sunt, atque in abditissimis naturae sinibus
latent ; non erubescendum est homini confiteri se
nescire  quod  nescit,  ne  dum se  scire  mentitur,
numquam scire mereatur. Quis autem negat non
unius tantum, sed omnis animae creatorem Deum
atque factorem, nisi qui eius eloquiis apertissime
refragatur ?  Sine  ulla  quippe  ambiguitate  per
prophetam dicit :  Omnem flatum ego feci2127 ; animas
videlicet intellegi volens, quod verba consequentia
manifestant  Non  itaque  unum  quem  facto  ex
terra homini primo inspiravit, sed omnem flatum
ipse  fecit,  ipse  adhuc  facit.  Quaeritur  tamen
utrum  omnem  flatum  ex  illo  uno  flatu,  sicut
omne corpus hominis ex uno illo corpore, faciat :
an  vero  nova  quidem  corpora  faciat  ex  uno,
animas autem novas ex nihilo. Quis enim congrua
suis originibus genera rerum etiam de seminibus

2125 Zach 12, 1.
2126 Ps 32, 15.
2127 Is 57, 16 (sec. LXX).
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facit,  nisi  qui  ipsa semina sine seminibus  fecit ?
Sed  ubi  res  naturaliter  obscura [28] nostrum
modulum vincit,  et  aperta  divina  Scriptura  non
subvenit,  temere  hinc  aliquid  definire  humana
coniectura praesumit. Secundum vitas autem quas
proprias habere incipiunt, novos homines dicimus
nasci, sive anima, sive corpore. At vero secundum
originale  peccatum  veteres  nascuntur ;  ideo
Baptismate renovantur.

XVII. Aliquid ergo certum de animae origine
nondum in Scripturis canonicis comperi. Nam ii
qui  novas  sine  ulla  propagine  asserunt  animas
fieri,  inter  testimonia  quibus  id  nituntur
ostendere, ponunt etiam illa duo quae paulo ante
commemoravi : Qui fingit spiritum hominis in ipso2128 ;
et : Qui finxit singillatim corda hominum2129 ; de quibus
vides  quemadmodum  possit  a  resistentibus
responderi : utrum enim cum fingit, ex alio fingat,
an  ex  nihilo,  incertum  est.  Illud  tamen  inter
caetera  testimonium  videtur  esse  praecipuum,
quod in libro Salomonis Ecclesiastae legitur :  Et
revertetur pulvis in terram, sicut erat ; et spiritus revertetur
ad  Deum,  qui  dedit  eum2130.  Sed  facillime
respondetur :  "Corpus in  terram de qua factum
est primum hominis corpus, et spiritus ad Deum
a quo facta est prima hominis anima : sicut enim
nostrum corpus, inquiunt, quamvis ex primo illo

2128 Zach 12, 1.
2129 Ps 32, 15.
2130 Eccle 12, 7.
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corpore  propagatum  sit,  eo  tamen  redit  unde
ipsum  primum corpus  effectum  est ;  sic  anima
nostra, quamvis ex illa anima propagata, non ad
nihilum, quia immortalis est, sed ad illum redit a
quo ipsa prima anima facta est". Ac per hoc illud
quod  scriptum  est  de  spiritu  cuiusque  hominis
quod redeat ad Deum qui dedit eum, non solvit istam
obscurissimam  quaestionem ;  quia  sive  ex  illo
uno, sive ex nullo alio, Deus utique dedit eum.

XVIII.  Itemque  illi  qui  propaginem
animarum  inconsiderata  temeritate  defendunt,
inter  alia  testimonia  quae [29] suae  causae
suffragari arbitrantur, nullum quasi manifestius et
expressius  pro  se  possunt  putare  proferendum,
quam  id  quod  in  Genesi  scriptum  est :  Omnes
autem animae quae introierunt cum Iacob in Aegyptum,
qui  exierunt  de  femoribus  eius2131.  Hoc  enim  velut
evidentissimo testimonio possunt credi animae in
filios  ex  parentibus  propagari ;  quoniam  satis
aperte dictum videtur, animas etiam de femoribus
Iacob,  non sola  exiisse  corpora  filiorum.  Ut  eo
modo etiam illud  intellegi  velint  a  parte  totum,
quod  dixit  Adam,  cum  illi  mulier  eius
ostenderetur :  Hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de
carne mea2132 : non enim dixit : Et anima de anima
mea ;  sed  ita  fieri  potest  ut  carne  nominata
utrumque intellegatur, sicut hic animas nominavit,
et tamen etiam corpora in filiis intellegi voluit.

2131 Gen 46, 26 (sec. LXX).
2132 Gen 2, 23.
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XIX. Sed  hoc testimonium certe  quasi  tam
clarum  atque  manifestum  enodandae  huic
quaestioni  non  sufficeret,  nec  si  ita  legeretur
genere feminino, quae exierunt de femoribus eius2133, ut
animas intellegeremus quae exierunt. Ideo autem
non sufficeret, quoniam et animae nomine corpus
solum posse significari, modo quodam locutionis
ostenditur quo significatur per id quod continetur
illud  quod  continet ;  sicut  ait  quidam :  Vina
coronant2134, cum coronarentur vasa vinaria : vinum
enim  continetur,  vas  continet.  Sicut  ergo
appellamus  ecclesiam  basilicam,  qua  continetur
populus qui vere appellatur Ecclesia ; ut nomine
ecclesiae,  id  est,  populi  qui  continetur,
significemus locum qui continet : ita quod animae
corporibus continentur, intellegi corpora filiorum
per  nominatas animas possunt.  Sic  enim melius
accipitur etiam illud quod Lex inquinari dicit eum
qui intraverit [30] super animam mortuam2135, hoc
est  super  defuncti  cadaver,  ut  nomine  animae
mortuae,  mortuum  corpus  intellegatur,  quod
animam continebat ;  quia  et  absente  populo,  id
est, Ecclesia, locus tamen ille nihilominus ecclesia
nuncupatur.  Haec  responderentur,  si,  ut  dixi,
feminino genere positum esset, "quae exierunt de
femoribus Iacob", id est, quae animae. Nunc vero
cum masculinum genus sit  positum, id est,  "qui

2133 Gen 46, 26 (sec. LXX).
2134 VIRG., Aen. 1, 724.
2135 Num 9, 6-10.
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exierunt  de  femoribus  Iacob" ;  quis  non  ita
intellegere  malit :  "Omnes  animae  eorum  qui
exierunt  de  femoribus  eius",  id  est,  animae
hominum :  ut  etiam  sic  possint  intellegi
secundum corpus  tantummodo  exiisse  homines
de femoribus  patris,  quorum erant  illae  animae,
per quarum numerum intelleguntur tot homines ?

XX. Vellem autem legere libellum tuum cuius
mentionem fecisti in litteris  tuis,  ne forte aliqua
ibi testimonia non ambigua posuisti. A me autem
cum  quaesisset  amicus  mihi  carissimus2136 et
divinarum studiosissimus Litterarum, quid de hac
quaestione  sentirem,  eique  remota  verecundia,
hinc aestus meos et ignorantiam fassus essem2137,
scripsit  inde  longe  trans  mare  ad  doctissimum
virum :  cui  rescripsit  ille  ut  potius  me
consuleret2138,  nesciens  quod  iam  fecerat,  nec
aliquid a me certum ac definitum audire potuerat.
Significavit tamen in eadem brevi epistola sua, se
potius fieri quam propagari animas credere : simul
etiam admonens animarum propaginem (quia ipse
in  Oriente  est)  occidentalem  Ecclesiam  solere
sentire.  Hac  ego  maiore  occasione  comperta,
scripsi  ad  eum  non  brevem  librum,  consulens
eum, et petens ut prius me doceat, et tunc ad me
mittat quos doceam2139.

2136 Marcellinus.
2137 Cf. Ep. 143, 6. 11.
2138 Cf. Ep. 165, 1, 1.
2139 Cf. Ep. 166.
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XXI.  Qui  liber  meus  ut  non  doctoris  sed
inquisitoris, [31] et potius discere cupientis, apud
me legi potest : mitti vero uspiam non debet, vel
cuiquam foras  dari,  nisi  cum rescripta  Domino
adiuvante  percepero ;  id  quod  ille  sentit,
promptissime  ac  libentissime  defensurus,  si  me
docere potuerit quomodo animae non ex Adam
veniant,  et  tamen  ex  illo  iustam  sortem
damnationis  inveniant,  nisi  ad  remissionem
peccatorum renascendo perveniant. Absit enim ut
credamus  vel  animas  parvulorum  in  lavacro
regenerationis  falsam  accipere  peccatorum
mundationem,  vel  Deum  esse,  aut  aliquam
naturam quam non condidit  Deus,  illius  ex qua
mundantur  inquinationis  auctorem.  Donec  ergo
aut ille rescribat, aut ego, si Deus voluerit, aliquo
modo  discam,  si  nullam  de  illa  peccatrice
originem ducit,  quae causa  sit  animae subeundi
originale  peccatum,  quod  necesse  est  esse  in
omnibus  parvulis ;  et  quo  eam nec  Deus  cogit
insontem, quia peccandi auctor non est, nec ulla
mali  natura,  quia  non  est ;  nihil  tale  audeo
praedicare.

XXII.  Te  autem,  si  libenter  vel  patienter
admittis,  carissime frater,  admoneo ne haeresim
novam minus cautus incurras, quae antiquissimae
fidei  stabilita  molitur  fundamenta  convellere
adversus Dei gratiam disputando, quam Dominus
Christus  pusillis  et  magnis  ineffabili  bonitate
largitur :  cuius  vel  auctores,  vel  certe  acerrimi
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notissimique  suasores  cum Pelagius  et  Celestius
exstitissent, conciliorum episcopalium vigilantia in
adiutorio  Salvatoris  qui  suam  tuetur  Ecclesiam,
etiam  a  duobus  venerabilibus  antistitibus
apostolicae  Sedis,  papa  Innocentio  et  papa
Zosimo, nisi correcti etiam egerint poenitentiam,
toto  christiano  orbe  damnati  sunt.  De  quibus
exempla  recentium  litterarum,  sive  quae
specialiter  ad  Afros,  sive  quae  universaliter  ad
omnes  episcopos  de  memorata  Sede  manarunt,
ne  forte  ad  vestram  Sanctitatem  nondum [32]
pervenerint, vobis curavimus mitti ab eis fratribus
quibus  et  has  litteras,  ut  tuae  Venerationi
dirigerent,  dedimus.  Hi  autem  non  ideo  sunt
haeretici,  quia  dicunt  animas  originem  de  illa
prima  peccatrice  non  ducere,  quod  vel  aliqua
fortasse ratione vera dici potest, vel sine fidei labe
nesciri : sed hinc conantur efficere (unde omnino
apertissimi  haeretici  iudicantur)  animas
parvulorum nihil mali ex Adam trahere, quod sit
lavacro regenerationis expiandum. Nam Pelagii de
hac  re  argumentatio,  quae  inter  alia  eius
damnabilia  etiam  litteris  apostolicae  Sedis
adiuncta est,  ita  se habet :  "Si  anima, inquit,  ex
traduce  non  est,  sed  sola  caro  tantum  habet
traducem  peccati ;  sola  ergo  poenam  meretur.
Iniustum est  enim ut hodie  nata  anima non ex
massa  Adae,  tam  antiquum  peccatum  portet
alienum ;  quia  nulla  ratione  conceditur  ut  Deus
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qui  propria  peccata  dimittit,  unum  imputet
alienum".

XXIII.  Si  ergo ita  potes  animarum asserere
sine ulla propagine novitatem, ut ratione iusta et a
fide catholica non aliena, etiam sic peccato primi
hominis  ostendantur  obnoxiae ;  assere  quod
sentis,  ut potes. Si autem non eas aliter potes a
propagatione facere alienas, nisi ut simul facias ab
omni  peccati  vinculo  liberas ;  cohibe  te  ab
huiusmodi  disputatione  omnimodo.  Non  est
enim  falsa  etiam  in  parvulorum  baptismate
remissio peccatorum, nec verbo tenus dicitur, sed
veraciter agitur. Nam ut iam verbis utar, quae in
ipsa  epistola  beatissimi  antistitis  Zosimixxxv

leguntur : ["Fidelis Dominus in verbis suis2140, eiusque
baptismus re ac verbis, id est, opere, confessione
et  remissione  vera  peccatorum,  in  omni  sexu,
aetate,  conditione  generis  humani  eamdem
plenitudinem tenet. Nullus enim nisi qui peccati
servus  est,  liber  efficitur,  nec  redemptus  dici
potest, nisi qui vere per [33] peccatum fuerit ante
captivus, sicut scriptum est : Si vos Filius liberaverit,
vere  liberi  eritis2141.  Per  ipsum  enim  renascimur
spiritaliter, per ipsum crucifigimur mundo. Ipsius
morte,  mortis  ab  Adam  omnibus  nobis
introductae  atque  transmissae  universae  animae
illud  propagine  contractum  chirographum
rumpitur,  in  quo  nullus  omnino  natorum,

2140 Ps 144, 13.
2141 Io 8, 36.
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antequam per Baptismum liberetur,  non tenetur
obnoxius".] In  his  verbis  apostolicae  Sedis  tam
antiqua  atque  fundata,  tam  certa  et  clara  est
catholica  fides,  ut  nefas  sit  de  illa  dubitare
Christiano.

XXIV.  Quoniam  ergo  morte  Christi,  non
unius  aut  aliquarum,  sed  universae  animae
propagine  contractum  mortis  chirographum
rumpitur ; si potes animas sic alienas a propagine
defendere, ut tamen hoc chirographo, quod sola
Christi morte rumpendum est, rectissima ratione
demonstrentur obstrictae, nec sua propagine, sed
carnis hoc debito iuste appareant obligatae : non
solum nemine prohibente defende, verum etiam
id  nobis  quomodo  tecum  defendere  possimus
ostende.  Si  autem  aliter  non  potest  quod  de
animarum  novitate  sentis,  asserere,  nisi  ut  eas
dicas peccato primi hominis non teneri ; aut per
propaginem non suam, sed carnis,  auctore Deo,
vel  nescio qua mali natura, innocentissimas fieri
peccatrices :  melius  origo  animae  latet,  dum
tamen eam non dubitemus Dei  esse  creaturam,
quam vel Deus peccati auctor dicatur, vel contra
Deum  aliena  mali  natura  introducatur,  vel
baptisma parvulorum irritum ducatur.

XXV. Ut autem et a me tua Dilectio de hac
quaestione  aliquid  audiat  definitum,  non  parvi
aestimandum,  imo  praecipue  necessarium atque
retinendum,  quomodolibet  se  origo  habeat
animarum,  sive  ex  illa  una,  sive  ex  nulla  alia
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propagentur ;  Mediatoris  tamen animam nullum
ex [34] Adam traxisse peccatum dubitare fas non
est. Si enim nulla propagatur ex altera, ubi omnes
tenentur propagata carne peccati : quanto minus
credendum est ex propagine peccatricis animam
venire potuisse, cuius caro venit ex virgine, non
libidine concepta, sed fide, ut esset in similitudine
carnis  peccati2142,  non  in  carne  peccati !  Si  autem
peccato primae animae peccatricis  ideo caeterae
tenentur obnoxiae, quia ex illa sunt propagatae ;
profecto illa quam sibi Unigenitus coaptavit, aut
peccatum inde non traxit,  aut omnino inde non
tracta est.  Neque enim non potuit  animam sibi
trahere  sine  peccato,  qui  solvit  nostra  peccata ;
aut qui novam creavit ei carni quam sine parente
fecit  ex  terra,  non  potuit  novam  creare  carni
quam sine viro sumpsit ex femina.

XXVI. Haec sicut potui, non quidem ad me
datis, sed tamen ad carissimos nostros Sanctitatis
tuae  litteris,  non  peritia  quam  desiderasti,  sed
sollicita  dilectione  respondi.  Si  grate  accipis,  et
admonitionem fraternam et utilem, non errando,
sed prudenter considerando cum Ecclesiae pace
conservas, Deo gratias. Si autem me ista nondum
nosse miraris, vel etiam nec miraris, et me aliquid
certum de origine animarum salva ista fide quae
certissima  atque  clarissima  est,  mutua  caritate
docere  non  renuis,  multo  uberius,  Deo  gratias.
Memor  nostri,  Domino  semper  vivas,  domine
2142 Rom 8, 3.
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beatissime,  et  sincera  dilectione  desiderabilis
frater. [35]

EPISTOLA CXCI.2143

DOMINO  VENERABILI  ET  IN  CHRISTI
CARITATE  SUSCIPIENDO  SANCTO  FRATRI  ET
COMPRESBYTERO  SIXTO,  AUGUSTINUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Sixto presbytero (postea pontifici Romano) qui contra
Pelagianos,  quibus  favisse  rumor  fuerat,  defensionem
gratiæ  Dei  suscepisset,  gratulatur,  exhortans  ut  pergat
impudentes cohibere, dissimulantibus mederi.

I. Ex quo Hipponem litterae Benignitatis tuae
per  sanctum  fratrem  nostrum  Firmum
presbyterum  directae  me  absente  venerunt,
posteaquam  illas  cum  remeassem,  quamvis  iam
inde profecto earum perlatore, legere potui, haec
prima  eademque  gratissima  rescribendi  occurrit
occasio  per  dilectissimum  filium  nostrum
Albinum acolythum.  Quod  autem quibus  simul
scripsisti, tunc non eramus simul, ideo factum est
ut  singulorum  singulas,  non  unam  amborum
epistolam  sumeres.  A  me  quippe  digressus  est
perlator  huius  per  venerabilem  fratrem  et
coepiscopum meum Alypium, qui tuae Sanctitati
aliam  rescriberet,  transiturus ;  ad  quem  etiam
ipsas,  quas  ego  iam  legeram,  litteras  tuas  ipse
portavit.  Quae  nos  quanta  laetitia  perfuderunt,

2143 Alias CIV, quæ autem 191 eerat, nunc in Appendice est Benedict. 10. –
Scripta versus finem an. 418.
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quid homo nitatur loqui quod non potest eloqui ?
nec teipsum satis nosse arbitror, sed nobis crede,
quantum boni feceris talia nobis scripta mittendo.
Sicut  enim tu testis  es animi tui,  ita  nos nostri,
[36] quemadmodum sit affectus illarum sinceritate
luculentissima  litterarum.  Si  enim  brevissimam
epistolam  tuam,  quam  de  hac  ipsa  re  ad
beatissimum  senem  Aurelium  per  Leonemxxxvi

acolythum  direxisti,  exsultanti  alacritate
descripsimus, et quibus poteramus magno studio
legebamus,  ubi  nobis  exposuisti  quid  de  illo
perniciosissimo  dogmate,  vel  quid  contra  de
gratia  Dei,  quam pusillis  magnisque largitur,  cui
est illud inimicissimum, sentias : quanta nos putas
ista tua prolixiora scripta vel exsultatione legisse,
vel  cura,  ut  legantur,  quibus  valuimus  aliis
obtulisse,  atque  adhuc  quibus  valemus  offerre !
Quid  enim  gratius  legi  vel  audiri  potest,  quam
gratiae Dei tam pura defensio adversus inimicos
eius,  ex  ore  eius,  qui  eorumdem  inimicorum
magni  momenti  patronus  ante  iactabatur ?  aut
unde uberiores Deo debemus agere gratias, quam
quod eius sic defenditur gratia ab eis quibus datur,
adversus eos quibus vel non datur, vel ingratum
est quod datur ; quia ut eis gratum sit, occulto et
iusto iudicio Dei non datur ?

II. Quapropter,  domine  venerabilis,  et  in
Christi caritate suscipiende sancte frater, quamvis
optime facias,  cum de hac re scribis  ad fratres,
apud quos se illi  de tua solent  efferre amicitia ;
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tamen haec cura maior tibi restat, ut non solum
salubri  severitate  plectantur  qui  errorem  illum
christiano  infestissimum  nomini  audent  garrire
liberius,  sed  etiam  ii  diligentissime  caveantur
vigilantia  pastorali,  propter  infirmiores  et
simpliciores  dominicas  oves,  cui  eum  pressius
quidem ac  timidius,  sed  tamen  insusurrare  non
cessant,  penetrantes  domos, sicut  ait  Apostolus,  et
caetera  quae  sequuntur  exercitata  impietate
facientes2144. Nec illi neglegendi sunt, qui usque ad
profundum  silentium  supprimunt  timore  quod
sentiunt,  sed [37] tamen eamdem perversitatem
sentire  non  desinunt.  Nonnulli  quippe  eorum,
antequam  ista  pestilentia  manifestissimo  etiam
Sedis  apostolicae  iudicio  damnaretur,  vobis
innotescere  potuerunt,  quos  nunc  repente
reticuisse perspicitis ;  nec utrum sanati  sint  sciri
potest,  nisi  cum  non  solum  dogmata  illa  falsa
tacuerint, verum etiam illis vera contraria, eo quo
illa solent studio defensaverint : qui tamen lenius
profecto  sunt  tractandi.  Quid  enim  eos  terreri
opus  est,  quos  satis  territos  ipsa  taciturnitas
monstrat ? Nec ideo tamquam sani praetereundi
sunt  diligentia  medicinae,  quorum  vulnus  in
abdito  est.  Etsi  enim  terrendi  non  sunt,  tamen
docendi  sunt ;  et  quantum  existimo,  facilius
possunt,  dum in  eis  timor  severitatis  doctorem
adiuvat veritatis, ut opitulante Domino, gratia eius

2144 2 Tim 3, 6-8.
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intellecta atque dilecta etiam loquendo expugnent
quod iam loqui non audent.

EPISTOLA CXCII.2145

DOMINO  VENERABILI  NIMIUMQUE
DESIDERABILI,  SANCTO  FRATRI  ET
CONDIACONO  COELESTINO,  AUGUSTINUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Augustinus  Cælestino  diacono,  (postea  pontifici
Romano) de mutua benevolentia.

I. Quamvis longe absens fuerim, quando per
Proiectum  clericum  ad  me  directa  Hipponem
Sanctitatis  tuae  scripta  venerunt ;  tamen
posteaquam  veni,  eisque  lectis  rescriptorum
debitorem me factum esse cognovi, reddendi [38]
tempus  opperiebar :  et  ecce  subito  profecturi  a
nobis  carissimi  fratris  nostri  Albini  acolythi
gratissima  occurrit  occasio.  De  tua  igitur  quae
mihi  exoptatissima  est  salute  laetatus,  Sanctitati
tuae salutationem debitam reddo. Semper autem
debeo caritatem, quae sola, etiam reddita, semper
detinet  debitorem.  Redditur  enim  cum
impenditur, debetur autem etiamsi reddita fuerit ;
quia nullum est tempus quando impendenda iam
non sit.  Nec cum redditur  amittitur,  sed potius
reddendo multiplicatur :  habendo enim redditur,
non  carendo.  Et  cum  reddi  non  possit  nisi
habeatur,  nec  haberi  potest  nisi  reddatur :  imo

2145 Alias LXII, quæ autem 192 erat, nunc in Appendice est Benedict. 11. –
Scripta eodem tempore.
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etiam cum redditur ab homine, crescit in homine ;
et  tanto  maior  acquiritur,  quanto  pluribus
redditur.  Quomodo autem negetur  amicis,  quae
debetur  et  inimicis ?  Sed  inimicis  cauta
impenditur, amicis secura rependitur. Agit tamen
quantum potest, ut ab his etiam quibus pro malis
bona  retribuit,  id  recipiat  quod  impendit.
Optamus  quippe  fieri  amicum,  quem  veraciter
diligimus inimicum : quia non eum diligimus nisi
velimus  bonum ;  quod  utique  non  erit,  nisi
amiserit inimicitiarum malum.

II. Non  ergo  sic  impenditur  caritas,  ut
pecunia.  Excepto  enim  quod  impendendo  illa
diminuitur,  haec  augetur ;  etiam  illo  inter  se
differunt, quod pecuniam cui dederimus, tunc ei
benevolentiores  erimus,  si  recipere  non
quaeramus : non autem potest esse verus caritatis
impensor, nisi fuerit benignus exactor. Quoniam
pecunia  cum  recipitur,  accedit  cui  datur,  sed
recedit a quo datur : caritas vero non solum apud
eum crescit,  qui hanc ab eo quem diligit,  exigit,
etiamsi  non  recipit ;  sed  etiam  ille  a  quo  eam
recipit,  tunc incipit  habere cum reddit.  Proinde,
domine  frater,  mutuam  tibi  caritatem  libens
reddo, gaudensque recipio : quam recipio, adhuc
repeto :  quam reddo, adhuc debeo. Unum enim
magistrum, apud quem [39] condiscipuli  sumus,
per  eius  Apostolum  dociles  audire  debemus
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praecipientem  ac  dicentem :  Nemini  quidquam
debeatis, nisi ut invicem diligatis2146.

EPISTOLA CXCIII.2147

DOMINO  DILECTISSIMO,  ET  IN  CHRISTI
MEMBRIS  SINCERISSIMA  CARITATE
PRAEDICANDO  FILIO  MERCATORI,xxxvii

AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus Mercatori, excusans cur ad ipsius priores
litteras  nondum responderit,  ostendensque  Pelagianos  in
quæstione  de  baptismo  parvulorum  hoc  ipso  esse  prope
convictos, quod fatentur parvulos quodammodo credere per
eos,  a  quibus  baptizandi  offeruntur.  Deinde  eosdem ex
Enochi et Eliæ ante obitum translatione, sive ex fidelium
vivorum  ad  Christi  adventum raptu,  frustra  contendere
mortem non esse pœnam peccati.

I. Litterae Dilectionis tuae, quas prius abs te
missas  apud  Carthaginem  accepi,  tanto  me
affecerunt  gaudio,  ut  etiam  in  posterioribus  te
succensentem  quod  tibi  non  rescripserim,
gratissime acceperim. Ipsa quippe indignatio tua
non erat simultatis initium, sed indicium caritatis.
Ut  autem  a  Carthagine  non  rescriberem,  non
occasio defuit perlatorum, sed alia magis urgentia,
donec inde  proficisceremur,  nos occupatissimos
et  intentissimos  continebant.  Cum  vero  inde
digressi  sumus, [40] perreximus  usque  ad

2146 Rom 13, 8.
2147 Quæ porro 193 erat, nunc in Appendice est Benedict.  12. – Scripta
eodem tempore.
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Mauritaniam  Caesariensem,xxxviii quo  nos
ecclesiastica  necessitas  traxit ;  per  quas  totas
terras cum intentionem nostram huc atque illuc,
quae  ingerebantur  sensibus  diversa  raptarent,
nullius  ut  tibi  rescriberem  adfuit  admonitoris
instantia,  nulla  occurrit  opportunitas  perlatoris.
Deinde remeans, alias apud nostros iam querela
exasperatas  litteras  tuae  Sinceritatis  inveni,  et
alium adversus novos haereticos librum refertum
sanctarum testimoniis Scripturarum ; quibus lectis
excursisque, etiam illis quae primum miseras, quia
et  carissimi  fratris  nostri  Albini  Ecclesiae
Romanae acolythixxxix opportunissima se offerebat
occasio, rescribendum fuit.

II. Ego itaque te, fili dilectissime, scribentem
mihi,  vel  ad  me  consideranda  tua  scripta
mittentem,  absit  ut  neglegenter  accipiam,  vel
superba  vanitate  contemnam,  praesertim  cum
mihi de te gaudium tanto maius sit, quanto magis
inopinatum  improvisumque  provenit :  fateor
enim,  tantum  te  profecisse  nesciebam.  Et  quid
nobis esse debet optatius, quam ut abundent qui
errores infestantes catholicam fidem et insidiantes
infirmis  ineruditisque  fratribus  usquequaque
redarguant, et Ecclesiam Christi adversus profanas
vocum  novitates2148 acriter  fideliterque  defendant ;
quandoquidem  sicut  scriptum  est :  Multitudo
sapientium sanitas est orbis terrarum2149 ? Inspexi ergo

2148 1 Tim 6, 20.
2149 Sap 6, 26.
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cor tuum in scriptis tuis quantum potui, et inveni
amplectendum,  et  hortandum  ut
perseverantissima  diligentia  in  anteriora  te
extendas,  adiuvante  Domino vires  tuas,  qui  tibi
eas quas nutriret dedit.

III. Non autem parum veritati propinquarunt
in  quaestione  de  baptismo  parvulorum,  quos
devios in viam revocare conamur, cum infantem
quamlibet  recenti  partu  matris  effusum,  tamen
per  eos  a  quibus  baptizandus [41] offertur,
credere  confitentur.  Cum  enim  dicunt,  sicut
scribis,2150 non infantes ita credere in remissionem
peccatorum,  tamquam  et  illis  remittantur,  quos
nullum putant  habere  peccatum ;  sed  (quia  ipsi
quoque  idem  lavacrum  percipiunt,  quo  fit,  in
quibuscumque  fit,  remissio  peccatorum)  hanc
fieri credere in aliis, quae non fit in eis : cum ergo
dicunt :  "Non  ita  credunt,  sed  ita  credunt" ;
profecto  eos  non  ambigunt  credere.  Audiant
itaque Dominum :  Qui credit in Filium, habet vitam
aeternam ;  qui  autem  incredulus  est  Filio,  non  videbit
vitam,  sed  ira  Dei  manet  super  eum2151.  Quapropter
infantes, quia per alios fiunt credentes, a quibus
baptizandi  offeruntur,  per  illos  utique  sunt
increduli,  si  apud tales  sunt,  qui  eos,  dum nihil
prodesse credunt, offerendos esse non credunt :
ac  per  hoc  si  per  credentes  credunt,  et  habent
vitam aeternam ; profecto per incredulos increduli

2150 Vide infra in epist. 194. cap. 10, n. 45.
2151 Io 3, 36.
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sunt, et non videbunt vitam, sed ira Dei manet
super  eos.  Non enim dictum est :  "Venit  super
eos" ; sed : Manet super eos, quia ex origine erat iam
in eis, nec omnino nisi gratia Dei per Iesum Christum
Dominum  nostrum2152 aufertur  ab  eis.  De  hac  ira
legitur etiam in libro Iob :  Homo natus ex mulieri,
brevis vitae et plenus iracundiae2153. Unde igitur ira Dei
super innocentiam parvuli, nisi originalis sorte ac
sorde  peccati ?  de  qua  in  eodem  libro  itidem
scriptum  est,  non  esse  ab  hac  mundum  nec
infantem cuius est unius diei vita super terram2154.

IV. Non ergo in istis nihil egit quod adversus
eos  instantissime  disputatur,  et  eorum  auribus
catholicae  voces  hinc  atque  inde  circumsonant,
quandoquidem  volentes  argumentari  contra
Sacramenta  Ecclesiae,  confessi  sunt  tamen
parvulos credere. Non eis ergo promittant vitam,
[42] etiamsi  non fuerint  baptizati :  de qua enim
alia vita dicitur :  Qui incredulus est Filio, non videbit
vitam2155 ? Nec eos a regno coelorum sic fateantur
alienos, ut tamen a damnatione defendant : nam
quid  nisi  damnatio  significatur  per  iram,  quam
Dominus super non credentem manere testatur ?
Multum prorsus accessum est, et sine scrupulosa
conflictatione causa finita est. Si enim concedunt
parvulos credere, procul dubio sicut eos tenet illa

2152 Rom 7, 25.
2153 Iob 14, 1 (sec. LXX).
2154 Iob 14, 5 (sec. LXX).
2155 Io 3, 36.
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sententia :  Qui non renatus fuerit  ex aqua et Spiritu,
non intrabit in regnum coelorum2156 ; sic etiam ista quae
eiusdem  Domini  est :  Qui  crediderit  et  baptizatus
fuerit,  salvus  erit :  qui  autem  non  crediderit,
condemnabitur2157.  Quia  ergo  cum  parvuli
baptizantur  fatentur  isti  eos  esse  credentes,
damnari non dubitent non credentes : et audeant
iam dicere, si possunt, a iusto Deo damnari nihil
mali  ex  origine  trahentes,  et  peccati  contagium
non habentes.

V.  Illud  vero  quod  in  litteris  tuis
commemorasti,  obiicere  nobis  Enoch  et  Eliam
quod mortui non fuerint, sed cum suis corporibus
ex  ista  hominum  conversatione  translati ;  quid
eos ad hoc unde agitur adiuvet, non intellego. Ut
enim omittam quod ipsi quoque morituri postea
perhibentur,  sicut  plerique  exponunt
Apocalypsim Ioannis de duobus illis prophetis, de
quibus,  tacitis  eorum nominibus,  loquitur,  quod
isti  duo  sancti  cum  suis  tunc  corporibus
apparebunt, in quibus nunc vivunt, ut etiam ipsi
quemadmodum  caeteri  martyres  pro  Christi
veritate moriantur2158 :  ut  ergo hoc omittam, ista
quaestione dilata, quomodolibet sese habeat, quid
istos  adiuvat,  quaeso  te ?  Neque  enim  hinc
ostendunt  non  propter  peccatum  homines
secundum corpus  mori.  Nam si  Deus,  qui  tam

2156 Io 3, 5.
2157 Mc 16, 16.
2158 Apoc 11, 3-7.
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multis  fidelibus  suis  donat  ipsa  peccata,  voluit
[43] quibusdam  etiam  istam  poenam  donare
peccati2159 ;  qui  nos  sumus  qui  respondeamus
Deo, cur alius sic, alius autem sic2160 ?

VI.  Dicimus  ergo  quod  apertissime
Apostolus  ait :  Corpus  quidem  mortuum  est  propter
peccatum ;  spiritus  autem vita  est  propter  iustitiam.  Si
autem Spiritus  eius  qui  suscitavit  Christum a mortuis,
habitat  in  vobis ;  qui  suscitavit  Christum  a  mortuis,
vivificabit  et  mortalia  corpora  vestra  per  inhabitantem
Spiritum eius in vobis2161. Nec tamen ista sic dicimus,
ut negemus Deum posse in quibus voluerit, nunc
facere sine morte quod sine dubitatione credimus
in  tam multis  facturum esse  post  mortem :  nec
ideo  tamen  illud  falsum  erit,  quod  per  unum
hominem  peccatum  in  hunc  mundum  intravit,  et  per
peccatum  mors,  et  ita  in  omnes  homines  pertransiit2162.
Hoc  enim  dictum  est,  quia  nisi  per  peccatum
mors  intrasset,  nulla  mors  esset.  Nam  et  cum
dicimus :  "Omnes  propter  peccata  mittuntur  in
gehennam", numquid ideo falsum dicimus,  quia
non  omnes  homines  mittuntur  in  gehennam ?
Illud  quippe  ideo  verum  est,  non  quia  omnis
homo mittatur,  sed quia nullus nisi  peccatorum
meritis  mittitur.  Talis  est  e  contrario  etiam  illa
sententia :  Per unius  iustificationem in omnes homines

2159 Rom 9, 20.
2160 1 Cor 7, 7.
2161 Rom 8, 10-11.
2162 Rom 5, 12.

892



ad iustificationem vitae2163 : non enim omnes homines
pertinent  ad  iustificationem  Christi ;  sed  hoc
dictum  est,  quia  nemo  iustificatur  nisi  per
Christum.

VII.  Magis  ergo illa  quaestio non immerito
movet,  cur  poena  peccati,  peccato  non
remanente,  remanet ;  id  est,  si  mors  etiam
corporis  poena  peccati  est,  ista  potius  aliqua
quaestio  est,  cur  moriatur  infans  cum  fuerit
baptizatus, quam cur mortuus non sit Elias cum
fuerit iustificatus. Illius enim finito peccato movet
cur  secuta  sit [44] poena  peccati ;  huius  etiam
finito peccato movere non debet si non sequatur
poena  peccati.  Si  ergo  illam  quaestionem  de
morte baptizatorum, cur, facta abolitione peccati,
sequatur tamen quaedam poena peccati, in libris
de  Baptismo  Parvulorum,  quos  tibi  scio  esse
notissimos, quantum potuimus domino adiuvante
dissolvimus2164 :  quanto  minus  ista  movere  nos
debet  ubi  dicitur :  "Quare  iustus  Elias  mortuus
non  est,  si  mors  poena  peccati  est ?"  quasi
diceretur :  "Quare  peccator  Elias  mortuus  non
est, si mors poena peccati est ?".

VIII.  Nisi  forte  aliud  ex  alio  movent  et
dicunt :  "Si  Enoch  et  Elias  usque  adeo  non
habebant peccatum, ut nec mortem, quae peccati
est poena, paterentur ;  quomodo nemo hic vivit
sine  peccato ?"  Quasi  non  eis  probabilius

2163 Rom 5, 18.
2164 Cf. AUG., De pecc. mer. et rem. 2, 30, 49-34, 56.
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respondeatur :  "Ideo quos  finitis  peccatis  voluit
Dominus  vivere,  non  hic  permissi  sunt  vivere,
quoniam hic  quisquam sine  peccato non potest
vivere". Sed haec atque huiusmodi adversus istos
dici potuerunt, si pro certo aliunde convincerent
illos  numquam  esse  morituros.  Cum  vero  id
docere non possint, meliusque illos venturos esse
credatur ad mortem, nihil est cur eos velint nobis
obiicere  causae  suae  nulla  ex  parte  aliquid
profuturos.

IX.  Reliqua  extabant  in  lib.  de  octo  Dulcitii
quæstionibus  q.  3.  –  Illi  autem  de  quibus  dixit
Apostolus,  cum  loqueretur  de  resurrectione
mortuorum :  Et nos viventes qui reliqui sumus, simul
cum illis rapiemur in nubibus obviam Christo in aera ; et
ita  semper  cum  Domino  erimus2165,  afferunt  quidem
aliquid quaestionis ; sed per seipsos, non propter
istos. Nam etsi non sunt etiam ipsi morituri, quid
istos adiuvent omnino non video, cum talia de his
dici possint, qualia de illis dicta [45] sunt duobus.
Sed  revera,  quantum  ad  verba  beati  Apostoli
pertinet, videtur asserere quosdam in fine saeculi
adveniente  Domino,  cum  futura  est  resurrectio
mortuorum,  non  esse  morituros,  sed  vivos
repertos  in  illam  immortalitatem  quae  sanctis
etiam caeteris datur, repente mutandos, et simul
cum illis rapiendos, sicut dicit, in nubibus : nec aliquid
aliud mihi visum est, quoties de his verbis volui
cogitare.
2165 1 Thess 4, 16.
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X. Sed vellem hinc potius  audire doctiores,
ne  illis  etiam,  qui  putant  aliquos  morte  non
praecedente  vivificatos  ad  vitam  perpetuam
transituros, dicere inveniatur Apostolus : Stulte, tu
quod  seminas  non  vivificatur,  nisi  prius  moriatur2166.
Nam et illud quod in plerisque codicibus legitur,
omnes  resurgemus2167,  unde fieri  poterit,  nisi  omnes
moriamur ?  Resurrectio  quippe,  nisi  mors
praecesserit,  nulla est.  Et quod nonnulli  codices
habent,  omnes dormiemus, multo facilius et apertius
id cogit intellegi ;  et si quid aliud tale in sanctis
Litteris invenitur, ad id videtur impellere ut nullus
hominum existimetur  immortalitatem,  nisi  mors
praecesserit,  adepturus.  Proinde  ubi  dixit
Apostolus :  Et  nos  viventes  qui  reliqui  sumus  in
adventum  Domini,  non  praeveniemus  eos  qui  ante
dormierunt.  Ipse  enim  Dominus  in  iussu,  in  voce
archangeli, et in tuba Dei descendet de coelo ; et mortui in
Christo resurgent primi : deinde nos viventes, qui reliqui
sumus,  simul  cum  illis  rapiemur  in  nubibus  obviam
Christo in aera ; et ita semper cum Domino erimus2168 ;
vellem,  sicut  dixi,  de  his  audire  doctiores,  et  si
modo potuerint haec ita exponi, ut in eis possit
intellegi omnes homines qui vivunt, vel post nos
victuri sunt, esse morituros, corrigere quod hinc
aliquando aliter sensi. Neque enim [46] debemus
indociles  esse  doctores :  et  certe  melius  homo

2166 1 Cor 15, 36.
2167 1 Cor 15, 51.
2168 1 Thess 4, 14-16.
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corrigitur parvus, quam frangitur durus ; cum iis
quae scripsimus, ita nostra vel aliorum exerceatur
et erudiatur infirmitas, ut tamen in eis nulla velut
canonica constituatur auctoritas.

XI. Si enim in his verbis Apostoli nullus alius
sensus  potuerit  reperiri,  et  hoc  eum  intellegi
voluisse  claruerit  quod  videntur  verba  ipsa
clamare ; id est, quod futuri sint in fine saeculi et
in adventu Domini, qui non exspolientur corpore,
sed  superinduantur  immortalitate,  ut  absorbeatur
mortale  a  vita2169 :  huic  sententiae  procul  dubio
conveniet  quod  in  regula  fidei  confitemur,
venturum  Dominum  iudicaturum  vivos  et
mortuos2170 ; ut non hic intellegamus vivos iustos,
mortuos  autem iniustos,  quamvis  iudicandi  sint
iusti  et  iniusti ;  sed vivos  quos nondum exiisse,
mortuos  autem quos  iam exiisse  de  corporibus
adventus eius inveniet. Quae si ita esse constiterit,
illa  verba  excutienda  erunt,  quomodo  sic
accipiemus : Tu quod seminas non vivificatur, nisi prius
moriatur ; et,  omnes  resurgemus, sive,  omnes
dormiemus2171, ut non adversentur huic sententiae,
qua quidam creduntur etiam cum suis corporibus
in aeternum, non degustata morte, victuri.

XII.  Sed  utrumlibet  horum  veracior  et
perspicacior  intellectus  inveniatur,  quid  ad
causam pertinet istorum, sive omnes debita morte

2169 2 Cor 5, 4.
2170 2 Tim 4, 1.
2171 1 Cor 15, 36. 51.
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plectantur,  sive  aliquibus  ab  hac  conditione
parcatur ; cum tamen constet mortem non solum
animae,  verum  etiam  corporis  secuturam  non
fuisse,  si  peccatum non praecessisset,  et  gratiae
mirabiliore  virtute  iustos  a  morte  ad  aeternam
beatitudinem  reviviscere,  quam  in  mortis
experientiam non venire ? Haec propter illos  de
quibus  mihi  scripsisti,  satis  dicta  sint ;  quamvis
[47] eos iam non existimem dicere,  etiamsi non
peccasset Adam, fuisse vel corpore moriturum.

XIII. Caeterum quod attinet ad quaestionem
resurrectionis,  propter  illos  qui  creduntur  non
esse  morituri,  sed  ex  hac  mortalitate  ad
immortalitatem  sine  media  morte  transituri,
inquisitio  diligentior  adhibenda  est ;  et  si  quid
hinc  absolutum  ac  definitum  disputatione
rationabili atque perfecta vel audisti, vel legisti, vel
etiam ipse cogitare potuisti, sive adhuc audire, aut
legere,  aut  cogitare  potueris,  peto  mihi  mittere
non  graveris.  Ego enim (quod confitendum est
Caritati tuae) plus amo discere quam docere. Nam
hoc admonemur etiam dicente apostolo Iacobo :
Sit  autem omnis  homo velox ad audiendum, tardus ad
loquendum2172. Ut ergo discamus, invitare nos debet
suavitas  veritatis ;  ut  autem  doceamus,  cogere
necessitas  caritatis :  ubi  potius  optandum est  ut
transeat  ista  necessitas  qua  hominem  docet
aliquid  homo,  ut  simus  omnes  docibiles  Dei2173 ;

2172 Iac 1, 19.
2173 Io 6, 45 ; Is 54, 13.

897



quamvis  hoc  simus,  cum  ea  quae  ad  veram
pietatem  pertinent,  discimus,  etiam  quando  illa
docere  videtur  homo.  Quia  neque  qui  plantat  est
aliquid,  neque  qui  rigat ;  sed  qui  incrementum  dat
Deus2174.  Cum itaque  si  Deus  incrementum  non
daret,  nihil  essent  Apostoli  plantatores  et
rigatores ;  quanto magis  ego  vel  tu,  vel  quilibet
huius temporis homines, quando nobis  videmus
esse doctores ? [48]

EPISTOLA CXCIV.2175

DOMINO  IN  DOMINO  DOMINORUM
DILECTISSIMO,  SANCTO  FRATRI  ET
COMPRESBYTERO  SIXTO,  AUGUSTINUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Augustinus  Sixto  Romano  presbytero (et  postea
Pontifici)  instruens  illum  adversus  Pelagianorum
argumenta.

I.  Epistola  quam  per  carissimum  fratrem
nostrum  Albinum  acolythum  misi,  prolixiorem
me missurum esse promisi per sanctum fratrem et
compresbyterum  nostrum  Firmum,  qui  nobis
litteras  attulit  Sinceritatis  tuae,  plenas  sinceritate
fidei  tuae,  quae  nobis  tantum  gaudium
contulerunt,  quantum  magis  possumus  habere
quam dicere.  Quod  enim  fatendum est  Caritati
tuae,  tristes  eramus  nimis,  cum  fama  iactaret

2174 1 Cor 3, 7.
2175 Alias  CV,  quæ  autem  194  erat,  nunc  in  Appendice  est  XIII
Benedictinorum. – Scripta paulo post superiores epistolas.
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inimicis christianae gratiae te favere. Sed ut haec
tristitia de nostris cordibus tergeretur ; primo, te
priorem anathema eis  in  populo  frequentissimo
pronuntiasse eadem fama non tacuit : deinde cum
litteris2176 apostolicae Sedis de illorum damnatione
ad  Africam  missis,  tuae  quoque  litterae  ad
venerabilem  senem  Aurelium  consecutae  sunt ;
quae tametsi breves erant, tuum tamen vigorem
adversus  eorum errorem satis  indicabant.  Nunc
vero cum apertius et latius quid de illo dogmate
contraque  sentires,  in  litteris  tuis  fides  ipsa
nobiscum  Romanae  Ecclesiae  loqueretur,  cui
potissimum beatus apostolus Paulus de gratia Dei
per  Iesum  Christum  Dominum  nostrum2177,  multa  et
[49] multipliciter  est  locutus ;  non  solum  illud
omne tristitiae nubilum fugit de cordibus nostris,
sed  etiam tantum ibi  laetitiae  lumen infulsit,  ut
nihil egisse in nobis videretur ille moeror et timor,
nisi  successurorum  ampliorem  flagrantiam
gaudiorum.

II.  Itaque,  frater  carissime,  quamvis  non  te
videamus  oculis  carnis,  animo  tamen  in  fide
Christi,  in  gratia  Christi,  in  membris  Christi
tenemus, amplectimur, osculamur ; et remeante a
nobis  ad  te  nostrorum  invicem  colloquiorum
sanctissimo et fidelissimo perlatore, quem voluisti
esse apud nos non solum advectorem scriptorum
tuorum,  verum  etiam  narratorem  testemque

2176 Zosimi.
2177 Rom 7, 25.
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factorum,  rescripta  persolvimus,  et  aliquanto
diutius  tecum  sermocinamur,  admonentes  ut
docendis  instes,  quibus  terrendis  satis,  quantum
comperimus,  institisti.  Sunt  enim  quidam,  qui
iustissime  damnatas  impietates  adhuc  liberius
defendendas  putant ;  et  sunt  qui  occultius
penetrant  domos2178,  et  quod  in  aperto  iam
clamare  metuunt,  in  secreto  seminare  non
quiescunt ;  sunt  autem  qui  omnino  siluerunt,
magno  timore  compressi,  sed  adhuc  corde
retinent quod ore iam proferre non audent ; qui
tamen  esse  possunt  fratribus  ex  priore  ipsius
dogmatis  defensione  notissimi.  Proinde  alii
severius coercendi,  alii  vigilantius vestigandi,  alii
tractandi  quidem  lenius,  sed  non  segnius  sunt
docendi,  ut  si  non  timentur  ne  perdant,  non
tamen neglegantur ne pereant.

III.  Quod enim  putant  auferri  sibi  liberum
arbitrium,  si  nec  ipsam bonam voluntatem sine
adiutorio Dei hominem habere consenserint ; non
intellegunt  non  se  firmare  humanum arbitrium,
sed inflare, ut per inania feratur, non in Domino
tamquam in petra stabili collocetur :  paratur enim
voluntas a Domino2179. [50]

IV.  Quod  autem  personarum  acceptorem
Deum se credere existimant, si credant quod sine
ullis  praecedentibus meritis,  cuius  vult  miseretur2180,

2178 2 Tim 3, 6.
2179 Prov 8, 35 (sec. LXX).
2180 Rom 9, 18 ; 2 Thess 1, 11.
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et quos dignatur vocat,  et quem vult religiosum
facit ;  parum  attendunt  quod  debita  reddatur
poena damnato, indebita gratia liberato, ut nec ille
se  indignum  queratur,  nec  dignum  se  iste
glorietur ;  atque  ibi  potius  acceptionem  nullam
fieri  personarum,  ubi  una  eademque  massa
damnationis et offensionis involvit2181, ut liberatus
de non liberato discat quod etiam sibi supplicium
conveniret, nisi gratia subveniret. Si autem gratia,
utique nullis meritis reddita, sed gratuita bonitate
donata.

V.  "Sed  iniustum  est,  inquiunt,  in  una
eademque mala causa hunc liberari, illum puniri.
Nempe ergo iustum est utrumque puniri" :  quis
hoc  negaverit ?  Agamus  ergo  gratias  Salvatori,
dum  nobis  non  redditum  cernimus  quod  in
damnatione similium etiam nobis debitum fuisse
cognoscimus. Si enim utrique liberarentur, utique
lateret  quid  peccato  per  iustitiam  debeatur ;  si
nemo,  quid  gratia  largiretur.  Ut  ergo  in  hac
difficillima  quaestione  verbis  potius  utamur
Apostoli :  Volens Deus ostendere iram, et demonstrare
potentiam suam, attulit in multa patientia vasa irae, quae
perfecta sunt in perditionem ; et ut notas faceret divitias
gloriae  suae  in  vasa  misericordiae2182 : cui  non potest
figmentum dicere : Quare sic me fecisti ? cum habeat
potestatem ex eadem massa facere aliud vas in honorem,

2181 Act 10, 34 ; 2 Paral 19, 7 ; Rom 2, 11 ; Eph 6, 9 ; Col 3, 25 ; 1 Pt 1, 17.
2182 Rom 9, 22-23.
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aliud in contumeliam2183. Ubi quia universa ista massa
merito damnata est, contumeliam debitam reddit
iustitia,  honorem  donat  indebitum  gratia,  non
meriti  praerogativa,  non  fati  necessitate,  non
temeritate  fortunae,  sed  altitudine divitiarum
sapientiae et  scientiae  Dei2184 ;  quam non aperit,  sed
[51] clausam  miratur  Apostolus,  clamans :  O
altitudo  divitiarum  sapientiae  et  scientiae  Dei !  Quam
inscrutabilia sunt iudicia eius, et investigabiles viae eius !
Quis enim cognovit sensum Domini ? aut quis consiliarius
eius  fuit ?  aut  quis  prior  dedit  illi,  et  retribuetur  ei ?
Quoniam ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt omnia :
ipsi gloria in saecula saeculorum. Amen2185.

VI.  Nolunt  autem  ut  sit  ipsi  gloria in
iustificandis  impiis  gratuita  gratia,  qui  eius
ignorantes iustitiam, suam volunt constituere2186 :
vel  iam  conclamantium religiosorum  et  piorum
vocibus pressi,  ita se fatentur ad habendam seu
faciendam  iustitiam  divinitus  adiuvari,  ut  sui
praecedat  aliquid  meriti,  quasi  priores  volentes
dare ut retribuatur eis ab illo de quo dictum est :
Quis  prior  dedit  illi,  et  retribuetur  ei ?2187 et  suo
putantes praeire merita ad illum de quo audiunt,
aut potius audire nolunt :  Quoniam ex ipso,  et per

2183 Rom 9, 20-21.
2184 Rom 11, 33.
2185 Rom 11, 33-36.
2186 Rom 10, 3.
2187 Rom 11, 35.
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ipsum,  et  in  ipso  sunt  omnia2188. Quarum  autem
divitiarum est altitudo sapientiae et scientiae2189 eius, ex
his sunt divitiae gloriae eius in vasa misericordiae,
quae vocat in adoptionem2190 ; quas divitias notas
vult facere etiam per vasa irae, quae perfecta sunt
in perditionem. Et quae sunt viae investigabiles, nisi
de quibus in Psalmo canitur : Universae viae Domini
misericordia  et  veritas2191 ?  Igitur  investigabiles  sunt
misericordia  et  veritas  eius :  quoniam  cuius  vult
miseretur, non iustitia, sed misericordiae gratia ; et
quem  vult  obdurat2192,  non  iniquitate,  sed  veritate
vindictae. Quae tamen misericordia et veritas ita
sibi  occurrunt,  quia  scriptum est :  Misericordia  et
veritas  obviaverunt  sibi2193 ;  ut  nec  misericordia
impediat  veritatem,  qua  plectitur  dignus,  nec
veritas  misericordiam,  qua  liberatur  indignus.
Quae  igitur  sua  merita  iactaturus  est  liberatus,
cum si  digna [52] suis  meritis  redderentur,  non
esset  nisi  damnatus ?  Nullane igitur  sunt  merita
iustorum ? Sunt plane, quia iusti sunt. Sed ut iusti
fierent, merita non fuerunt : iusti enim facti sunt,
cum iustificati  sunt ;  sed  sicut  dicit  Apostolus :
Iustificati gratis per gratiam ipsius2194.

2188 Rom 11, 36.
2189 Rom 11, 33.
2190 Rom 9, 22-23.
2191 Ps 24, 10.
2192 Rom 9, 18.
2193 Ps 84, 11.
2194 Rom 3, 24.
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VII. Cum igitur huic gratiae inimici infestique
sint  isti,  Pelagius  tamen  in  ecclesiastico  iudicio
Palaestino2195 (non  enim  aliter  inde  impunitus
exiisset),  anathematizavit  eos qui dicunt gratiam
Dei  secundum  merita  dari.  Sed  nihil  aliud  in
eorum  etiam  posterioribus  disputationibus
invenitur, quam meritis dari eam gratiam, de cuius
commendatione maxime ad Romanos apostolica
Epistola loquitur, ut inde se praedicatio eius velut
a capite orbis toto orbe diffunderet : ea est enim
qua iustificatur impius, id est, fit iustus qui prius
erat  impius.  Et  ideo  percipiendae  huius  gratiae
merita  nulla  praecedunt,  quoniam meritis  impii,
non  gratia,  sed  poena  debetur :  nec  ista  esset
gratia,  si  non  daretur  gratuita,  sed  debita
redderetur.

VIII. Sed cum ab istis quaeritur quam gratiam
Pelagius cogitaret sine ullis praecedentibus meritis
dari,  quando  anathematizabat  eos  qui  dicunt
gratiam  Dei  secundum  merita  nostra  dari ;
respondent  sine  ullis  praecedentibus  meritis
gratiam  ipsam  humanam  esse  naturam  in  qua
conditi  sumus :  neque  enim antequam essemus,
mereri aliquid poteramus ut essemus. abiciatur a
Christianorum cordibus ista fallacia : nam omnino
non  istam  gratiam  commendat  Apostolus,  qua
creati  sumus  ut  homines  essemus,  sed  qua
iustificati  cum  mali  homines  essemus.  Ista  est
enim gratia  per  Iesum  Christum  Dominum  nostrum.
2195 Diospolitano.
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Etenim  Christus  non  pro  nullis  ut  homines
conderentur,  sed pro impiis  mortuus est ut [53]
iustificarentur :  iam  quippe  homo  erat  qui
dicebat :  Miser ego homo, quis  me liberabit  de corpore
mortis  huius ?  Gratia  Dei  per  Iesum  Christum
Dominum nostrum2196.

IX.  Possunt  quidem  dicere  remissionem
peccatorum  esse  gratiam,  quae  nullis
praecedentibus  meritis  datur :  quid enim habere
boni  meriti  possunt  peccatores ?  Sed  nec  ipsa
remissio  peccatorum  sine  aliquo  merito  est,  si
fides  hanc  impetrat :  neque  enim  nullum  est
meritum fidei ; qua fide ille dicebat : Deus, propitius
esto  mihi  peccatori ; et  descendit  iustificatus merito
fidelis  humilitatis,  quoniam  qui  se  humiliat,
exaltabitur2197.  Restat  igitur  ut  ipsam fidem unde
omnis iustitia sumit initium, propter quod dicitur
ad  Ecclesiam  in  Cantico  canticorum :  Venies  et
pertransies ab initio fidei2198 : restat, inquam, ut ipsam
fidem non humano, quod isti extollunt, tribuamus
arbitrio, nec ullis praecedentibus meritis, quoniam
inde incipiunt bona quaecumque sunt merita ; sed
gratuitum donum Dei  esse  fateamur,  si  gratiam
veram, id est sine meritis, cogitamus : quia, sicut
in eadem Epistola  legitur :  Deus unicuique  partitur
mensuram  fidei2199.  Opera  quippe  bona  fiunt  ab

2196 Rom 7, 24-25.
2197 Lc 18, 13-14 ; 14, 11 ; Mt 23, 12.
2198 Cant 4, 8 (sec. LXX).
2199 Rom 12, 3.
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homine ; fides autem fit in homine, sine qua illa a
nullo fiunt homine. Omne enim quod non est ex fide,
peccatum est2200.

X.  Quapropter,  ne  se  vel  ipsius  orationis
meritum  extollat,  etiamsi  ad  vincendas
temporalium rerum cupiditates, et diligenda bona
aeterna  atque  ipsum fontem omnium bonorum
Deum, adiutorium datur oranti ;  fides orat quae
data est  non oranti,  quae utique nisi  data esset,
orare non posset. Quomodo enim invocabunt, in quem
non  crediderunt ?  aut  quomodo  credent,  quem  non
audierunt ?  quomodo  audient  sine  praedicante ?  Igitur
fides  ex [54] auditu,  auditus  autem  per  verbum
Christi2201.  Proinde  minister  Christi  huius fidei
praedicator,  secundum  gratiam  quae  data  est illi2202,
plantator est et rigator :  Nec tamen  qui plantat est
aliquid,  neque  qui  rigat ;  sed  qui  incrementum  dat
Deus2203, qui unicuique partitur mensuram fidei2204. Unde
et  alibi  dicitur :  Pax  fratribus  et  caritas  cum  fide ;
quam ne sibi tribuerent continuo subiunxit, a Deo
Patre  et  Domino  nostro  Iesu  Christo2205 :  quia  nec
omnium est fides, qui audiunt verbum, sed quibus
Deus partitur  mensuram fidei ;  sicut  nec  omnia
germinant quae plantantur et rigantur, sed quibus

2200 Rom 14, 23.
2201 Rom 10, 14. 17.
2202 Rom 15, 16. 15 ; 1 Cor 3, 5-6 ; Rom 12, 3.
2203 1 Cor 3, 7. 6.
2204 Rom 12, 3.
2205 Eph 6, 23.
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Deus dat incrementum. Cur autem ille credat, ille
non  credat,  cum  ambo  idem  audiunt,  et  si
miraculum in eorum conspectu fiat,  ambo idem
vident ;  altitudo  est  divitiarum  sapientiae  et  scientiae
Dei2206,  cuius  inscrutabilia  sunt  iudicia2207,  et  apud
quem non est iniquitas, dum cuius vult miseretur, et
quem  vult  obdurat2208 :  neque  enim  propterea  sunt
ista iniusta, quia occulta.

XI.  Deinde  post  remissionem  peccatorum,
nisi  mundatam domum habitet  Spiritus  sanctus,
nonne cum aliis septem redit  spiritus immundus, et
erunt  novissima  hominis  illius  peiora  quam  erant
prima2209 ?  Ut  autem  habitet  Spiritus  sanctus,
nonne  ubi  vult  spirat2210 ;  et  caritas  Dei,  sine  qua
nemo bene vivit, diffunditur in cordibus nostris,
non a nobis, sed  per Spiritum sanctum qui datus est
nobis2211 ?  Hanc  enim  fidem  Apostolus  definivit,
dicens :  Neque  circumcisio  est  aliquid,  neque
praeputium ; sed fides,  quae per dilectionem operatur2212.
Ista  quippe  fides  est  Christianorum,  non
daemoniorum :  nam  et  daemones  credunt  et
contremiscunt2213 ; sed numquid et diligunt ? Nam si
non crederent,  non dicerent :  Tu es [55] Sanctus

2206 Rom 11, 33.
2207 Rom 9, 14.
2208 Rom 9, 18.
2209 Mt 12, 43-45 ; Lc11, 24-26.
2210 Io 3, 8.
2211 Rom 5, 5.
2212 Gal 5, 6.
2213 Iac 2, 19.
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Dei ; vel :  Tu es Filius Dei2214.  Si autem diligerent,
non dicerent : Quid nobis et tibi ?2215

XII. Fides igitur ad Christum nos trahit, quae
nisi desuper gratuito munere nobis daretur, non
ipse diceret : Nemo potest venire ad me, nisi Pater, qui
misit me, attraxerit eum2216. Unde et paulo post ait :
Verba quae ego locutus sum vobis, spiritus et vita sunt.
Sed  sunt  quidam  ex  vobis,  qui  non  credunt : deinde
Evangelista  subiungit :  Sciebat  enim  ab  initio  Iesus
qui essent credentes, et quis esset traditurus eum2217. Et ne
quisquam  existimaret  credentes  sic  ad  eius
praescientiam pertinere, quomodo non credentes,
id est, ut non eis fides ipsa desuper daretur, sed
tantummodo  voluntas  eorum  praenosceretur ;
mox  adiecit  atque  ait :  Et  dicebat,  Propterea  dixi
vobis, quia nemo potest venire ad me, nisi fuerit ei datum
a Patre meo2218. Hinc erat quod eorum qui audierant
loquentem de carne sua et sanguine suo, quidam
scandalizati  abscesserunt,  quidam  credendo
manserunt : quia nemo potest venire ad illum, nisi
cui datum est a Patre, ac per hoc et ab ipso Filio,
et  a  Spiritu  sancto.  Neque  enim  separata  sunt
dona vel opera inseparabilis Trinitatis ; sed Filius
sic honorans Patrem, non affert ullius distantiae

2214 Lc 4, 41. 34 ; Mc 3, 11-12.
2215 Mt 8, 29 ; Mc 5, 7 ; Lc 8, 28.
2216 Io 6, 44.
2217 Io 6, 64-66.
2218 Io 6, 64-66.
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documentum,  sed  magnum  praebet  humilitatis
exemplum.

XIII. Hic iterum isti liberi arbitrii defensores,
imo deceptores quia inflatores, et inflatores quia
praesumptores, non adversum nos, sed adversus
Evangelium locuturi,  quid aliud dicunt  quam id
quod  Apostolus  sibi,  quasi  a  talibus  diceretur,
obiecit ?  Dicis  itaque  mihi,  Quid adhuc  conqueritur ?
nam  voluntati  eius  quis  resistit ?2219 Hanc
contradictionem  sibimetipsi  tamquam  ab [56]
altero opposuit, velut ex eorum voce qui nolunt
accipere  quod  superius  dixerat :  Ergo  cuius  vult
miseretur,  et  quem  vult  obdurat2220. Talibus  itaque
dicamus  cum  Apostolo,  non  enim  melius  illo
invenire possumus quid dicamus : O homo, tu quis
es qui respondeas Deo ?2221

XIV.  Quaerimus  namque  meritum
obdurationis,  et  invenimus.  Merito  namque
peccati universa massa damnata est ; nec obdurat
Deus impertiendo malitiam, sed non impertiendo
misericordiam. Quibus enim non impertitur, nec
digni  sunt,  nec  merentur :  at  potius  ut  non
impertiatur,  hoc  digni  sunt,  hoc  merentur.
Quaerimus  autem  meritum  misericordiae,  nec
invenimus, quia nullum est, ne gratia evacuetur, si
non gratis donatur, sed meritis redditur2222.

2219 Rom 9, 19.
2220 Rom 9, 18.
2221 Rom 9, 20.
2222 Rom 11, 6.
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XV. Si enim dixerimus fidem praecessisse, in
qua  esset  meritum  gratiae,  quid  meriti  habebat
homo ante fidem, ut acciperet fidem ? quid enim
habet quod non accepit ? si autem accepit,  quid
gloriatur quasi non acceperit2223 ? Sicut enim non
haberet homo sapientiam, intellectum, consilium,
fortitudinem,  scientiam,  pietatem,  timorem Dei,
nisi secundum propheticum eloquium accepisset
Spiritum sapientiae et intellectus, consilii et fortitudinis,
scientiae  et  pietatis  ac  timoris Dei2224 ;  sicut  non
haberet  virtutem,  caritatem,  continentiam,  nisi
accepto Spiritu de quo dicit Apostolus : Non enim
accepistis Spiritum2225 timoris, sed virtutis, et caritatis, et
continentiae2226 :  ita  non  haberet  fidem  nisi
accepisset Spiritum fidei, de quo idem ipse dicit :
Habentes autem eumdem Spiritum fidei, secundum quod
scriptum est, Credidi, propter quod locutus sum ; et nos
credimus,  propter  quod  et  loquimur2227.  Non  autem
merito  accepisse,  sed [57] misericordia  eius  qui
cuius  vult  miseretur2228,  manifestissime ostendit,  ubi
de seipso ait :  Misericordiam consecutus sum, ut fidelis
essem2229.

XVI.  Si  dixerimus  meritum  praecedere
orationis,  ut  donum  gratiae  consequatur :
2223 1 Cor 4, 7.
2224 Is 11, 2-3.
2225 Longe aliter qui locus profertur infra n. 17.
2226 2 Tim 1, 7.
2227 2 Cor 4, 13 ; Ps 115, 10.
2228 Rom 9, 18.
2229 1 Cor 7, 25.
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impetrando  quidem  oratio  quidquid  impetrat,
evidenter  donum  Dei  esse  ostendit,  ne  homo
existimet a seipso sibi esse, quod si in potestate
haberetur,  non  utique  posceretur ;  verumtamen
ne  saltem orationis  putantur  praecedere  merita,
quibus  non gratuita  daretur  gratia,  sed iam nec
gratia  esset,  quia  debita  redderetur,  etiam  ipsa
oratio  inter  gratiae  munera  reperitur.  Quid  enim
oremus,2230 ait  Doctor  Gentium,  sicut  oportet,
nescimus ; sed ipse Spiritus interpellat pro nobis gemitibus
inenarrabilibus2231. Quid  est  autem,  interpellat, nisi,
interpellare  nos  facit ?  Indigentis  enim
certissimum indicium  est  interpellare  gemitibus.
Nullius autem rei esse indigentem fas est credere
Spiritum sanctum. Sed ita  dictum est,  interpellat,
quia interpellare nos facit, nobisque interpellandi
et  gemendi  inspirat  affectum ;  sicut  illud  in
Evangelio :  Non  enim  vos  estis  qui  loquimini,  sed
Spiritus  Patris  vestri,  qui  loquitur  in  vobis2232.  Neque
enim  et  hoc  ita  fit  de  nobis  tamquam  nihil
facientibus  nobis.  Adiutorium  igitur  Spiritus
sancti sic expressum est, ut ipse facere diceretur
quod ut faciamus facit.

XVII. Nam non esse intellegendum spiritum
nostrum,  de  quo  dictum  est,  interpellat  gemitibus
inenarrabilibus, sed Spiritum sanctum, quo nostra
infirmitas  adiuvatur,  satis  ipse  demonstrat

2230 Vide lib. de Gratia et lib. Arbitrio cap. 30-32.
2231 Rom 8, 26 ; 1 Tim 2, 7.
2232 Mt 10, 20.
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Apostolus.  Inde  enim  coepit :  Spiritus, inquit,
adiuvat  infirmitatem [58] nostram ; deinde  ita
subiunxit :  Quid  enim  oremus,  sicut  oportet,
nescimus2233 ; et  caetera.  De  hoc  quippe  Spiritu
apertius  alibi  dicit :  Non  enim  accepistis  spiritum
servitutis  iterum  in  timore ;  sed  accepistis  Spiritum
adoptionis  filiorum  in  quo  clamamus,  Abba,  Pater2234.
Ecce  hic  non  dixit  quod  ipse  Spiritus  clamet
orando ;  sed,  in  quo  clamamus,  Abba,  Pater. Alio
tamen loco ait :  Quoniam filii  Dei  estis,  misit  Deus
Spiritum  Filii  sui  in  corda  vestra,  clamantem,  Abba,
Pater2235. Non hic ait,  in quo clamamus ; sed ipsum
Spiritum clamantem dicere maluit, quo efficitur ut
clamemus :  sicut  sunt  illa :  Ipse  Spiritus  interpellat
gemitibus  inenarrabilibus2236 ; et :  Spiritus  Patris  vestri
est, qui loquitur in vobis2237.

XVIII.  Sicut  ergo  nemo  recte  sapit,  recte
intellegit,  recte  consilio  ac  fortitudine  praevalet,
nemo  scienter  pius  est,  vel  pie  sciens,  nemo
timore casto Deum timet, nisi acceperit Spiritum
sapientiae et intellectus, consilii et fortitudinis, scientiae et
pietatis  et  timoris  Dei2238 ;  nec  habet  quisquam
virtutem veram, caritatem sinceram, continentiam
religiosam,  nisi  per  Spiritum virtutis,  et  caritatis,  et

2233 Rom 8, 26.
2234 Rom 8, 15.
2235 Gal 4, 6.
2236 Rom 8, 26.
2237 Mt 10, 20.
2238 Is 11, 2-3.
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continentiae2239 :  ita sine Spiritu fidei  non est recte
quispiam  crediturus,  nec  sine  Spiritu  orationis
salubriter oraturus. Non quia tot sunt spiritus, sed
omnia haec  operatur unus  atque idem Spiritus  dividens
propria unicuique  prout vult2240 ;  quia  Spiritus  ubi vult
spirat2241 :  sed  quod  fatendum  est,  aliter  adiuvat
nondum  inhabitans,  aliter  inhabitans.  Nam
nondum  inhabitans  adiuvat  ut  sint  fideles,
inhabitans adiuvat iam fideles.

XIX. Quod est  ergo meritum hominis  ante
gratiam, quo merito percipiat gratiam, cum omne
bonum meritum nostrum non in nobis faciat nisi
gratia ;  et cum Deus [59] coronat merita nostra,
nihil aliud coronet quam munera sua ? Sicut enim
ab  initio  fidei  misericordiam  consecuti  sumus,
non quia fideles eramus, sed ut essemus ;  sic in
fine,  quo  erit  vita  aeterna,  coronabit  nos,  sicut
scriptum est,  in  miseratione  et  misericordia2242.  Non
itaque  frustra  Deo  cantatur :  Et  misericordia  eius
praeveniet  me2243 ;  et :  Misericordia  eius  subsequetur
me2244.  Unde et  ipsa  vita  aeterna,  quae utique in
fine  sine  fine  habebitur,  et  ideo  meritis
praecedentibus  redditur ;  tamen  quia  eadem
merita quibus redditur, non a nobis parta sunt per

2239 2 Tim 1, 7.
2240 1 Cor 12, 11.
2241 Io 3, 8.
2242 Ps 102, 4.
2243 Ps 58, 11.
2244 Ps 22, 6.
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nostram  sufficientiam,  sed  in  nobis  facta  per
gratiam,  etiam  ipsa  gratia  nuncupatur,  non  ob
aliud  nisi  quia  gratis  datur ;  nec  ideo  quia  non
meritis  datur,  sed  quia  data  sunt  et  ipsa  merita
quibus datur. Ubi autem invenimus2245 etiam vitam
aeternam  gratiam  nuncupari,  habemus  apud
eumdem  gratiae  magnificum  defensorem
apostolum Paulum : Stipendium, inquit, peccati mors
est ; gratia autem Dei vita aeterna in Christo Iesu domino
nostro2246.

XX.  Vide,  obsecro  te,  in  quanta  brevitate
quam vigilanter verba posuerit, quibus diligenter
consideratis,  quaestionis  huius  aliquantulum
dilucescat  obscuritas.  Cum  enim  dixisset :
Stipendium  peccati  mors ; quis  non  eum
congruentissime et consequenter addere iudicaret,
si  diceret :  "Stipendium  autem  iustitiae  vita
aeterna ?" et verum est ; quia sicut merito peccati
tamquam  stipendium  redditur  mors,  ita  merito
iustitiae tamquam stipendium vita aeterna. Aut si
nollet  dicere :  "Iustitiae",  diceret :  "fidei" ;
quoniam  iustus  ex  fide  vivit2247.  Unde  etiam  et
merces  appellatur  plurimis  sanctarum
Scripturarum  locis :  nusquam  porro  dicta  est
merces iustitia vel fides, [60] quia iustitiae vel fidei
redditur  merces.  Quod  est  autem  merces
operanti, hoc militanti stipendium.

2245 Vide lib. de Gratia et lib. Arbit. cap. 20 et 21.
2246 Rom 6, 23.
2247 Rom 1, 17 ; Gal 3, 11 ; Hebr 10, 38 ; Hab 2, 4.

914



XXI.  Sed  beatus  Apostolus  adversus
elationem,  quae  usque  adeo  magnis  tentat
irrepere,  ut  et  sibi  propter  ipsam  dicat  datum
angelum  Satanae,  a  quo  colaphizaretur,  ne
verticem  praesumptionis  erigeret2248 :  adversus
hanc  ergo  elationis  pestem  vigilantissime
militans :  Stipendium, inquit,  peccati  mors2249. Recte
stipendium, quia debetur,  quia  digne retribuitur,
quia  merito  redditur.  Deinde,  ne  iustitia  de
humano  se  extolleret  bono  merito,  sicut
humanum  meritum  malum  non  dubitatur  esse
peccatum,  non  a  contrario  retulit,  dicens :
"Stipendium iustitiae  vita  aeterna" ;  sed :  Gratia,
inquit :  Dei  vita  aeterna. Et  haec  ne  praeter
Mediatorem aliqua alia via quaereretur, adiecit,  in
Christo  Iesu  Domino  nostro2250 :  tamquam  diceret :
"Audito quod stipendium peccati sit mors, quid te
disponis  extollere,  o  humana,  non  iustitia,  sed
nomine iustitiae plane superbia ? quid te disponis
extollere,  et  contrariam  morti  vitam  aeternam
tamquam  debitum  stipendium  flagitare ?  Cui
debetur  vita  aeterna,  vera  iustitia  est :  si  autem
vera  iustitia  est,  ex  te  non  est,  desursum  est
descendens  a  Patre  luminum2251.  Ut  haberes  eam,  si
tamen habes  eam,  profecto  accepisti :  quid  enim

2248 2 Cor 12, 7. 
2249 Rom 6, 23.
2250 Rom 6, 23.
2251 Iac 1, 17.
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boni  habes,  quod  non  accepisti ?2252 Quapropter,  o
homo, si accepturus es vitam aeternam, iustitiae
quidem  stipendium  est,  sed  tibi  gratia  est,  cui
gratia  est  et  ipsa  iustitia.  Tibi  enim  tamquam
debita  redderetur,  si  ex  te  tibi  esset  iustitia  cui
debetur. Nunc vero de plenitudine eius accepimus non
solum gratiam, qua nunc iuste in laboribus usque
in finem vivimus, sed etiam gratiam pro hac gratia2253,
ut in requie postea sine fine vivamus". Hoc nihil
salubrius fides credit, quia nihil verius intellectus
invenit :  et  debemus [61] audire  prophetam
dicentem, Nisi credideritis, non intellegetis2254.

XXII.  "Sed excusabunt  se,  inquit,  homines,
qui nolunt recte et fideliter vivere, dicentes : Quid
nos  fecimus  qui  male  vivimus,  quandoquidem
gratiam unde bene viveremus, non accepimus ?"
Non possunt veraciter dicere nihil se mali facere,
quia male vivunt : si enim nihil mali faciunt, bene
vivunt ; si autem male vivunt, de suo male vivunt,
vel quod originaliter traxerunt, vel quod insuper
addiderunt. Sed si  vasa sunt  irae, quae perfecta sunt
ad perditionem2255, quae illis debita redditur, sibi hoc
imputent,  quia  ex ea  massa  facta  sunt2256,  quam
propter  unius  peccatum,  in  quo  omnes

2252 1 Cor 4, 7.
2253 Io 1, 16.
2254 Is 7, 9 (sec. LXX).
2255 Rom 9, 22.
2256 Rom 9, 21.
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peccaverunt2257,  merito Deus iusteque damnavit :
si autem vasa sunt misericordiae2258, quibus ex eadem
massa factis  supplicium debitum reddere noluit,
non  se  inflent,  sed  ipsum  glorificent,  qui  eis
misericordiam non debitam praestitit,  et  si  quid
aliter sapiunt, et hoc quoque illis ipse revelabit2259.

XXIII. Postremo quonam se isti excusabunt
modo ?  Nempe illo  quem breviter  tamquam ex
eorum  voce  sibi  obiecit  Apostolus,  ut  dicant :
Quid  adhuc  conqueritur ?  nam  voluntati  eius  quis
resistit ?2260 Hoc est enim dicere :  "Quid de nobis
fit  querela,  quod  Deum  offendamus  male
vivendo,  cum  illius  voluntati  nemo  possit
resistere,  qui  nos  obduravit  misericordiam  non
praestando ?"  Si  ergo  illos  non  pudet  hac
excusatione,  non  nobis,  sed  Apostolo
contradicere,  cur  nos  pigeat  eis  quod  dixit
Apostolus, hoc idem atque identidem dicere :  O
homo,  tu quis  es  qui  respondeas  Deo ? Numquid dicit
figmentum ei qui se finxit, Quare sic me fecisti ? annon
habet  potestatem  figulus  luti,  ex  eadem massa, utique
[62] merito  recteque  damnata,  facere  aliud  vas  in
honorem indebitum propter misericordiae gratiam,
aliud in contumeliam debitam propter irae iustitiam,
et  ut  notas  faciat  divitias  gloriae  suae  in  vasa

2257 Rom 5, 12.
2258 Rom 9, 23.
2259 Phil 3, 15.
2260 Rom 9, 19.
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misericordiae2261,  sic  ostendens  quid  eis  largiatur,
cum  id  supplicium  recipient  vasa  irae,  quod
pariter  omnibus  debebatur ?  Satis  sit  interim
christiano  ex  fide  adhuc  viventi,  et  nondum
cernenti quod perfectum est, sed ex parte scienti,
nosse vel credere quod neminem Deus liberet nisi
gratuita  misericordia  per  Dominum  nostrum
Iesum  Christum,  et  neminem  damnet  nisi
aequissima  veritate  per  eumdem  Dominum
nostrum  Iesum  Christum2262.  Cur  autem  illum
potius  quam  illum  liberet  aut  non  liberet,
scrutetur qui potest iudiciorum eius tam magnum
profundum,  verumtamen caveat  praecipitium2263.
Numquid enim est iniquitas apud Deum ? Absit !2264 sed
inscrutabilia sunt iudicia eius, et investigabiles viae eius2265.

XXIV.  Et  in  maioribus  dumtaxat  aetatibus
merito  dici  potest :  Hi  noluerunt  intellegere,  ut
bene  agerent2266.  Hi,  quod  gravius  est,
intellexerunt,  et  non  obedierunt :  quia,  sicut
scriptum est : Verbis non emendabitur servus durus ; si
enim et intellexerit, non obediet2267. Unde non obediet,
nisi sua pessima voluntate ? Cui gravior damnatio
divina  aequitate  debetur :  cui  enim  plus  datur,

2261 Rom 9, 20-21. 23.
2262 Rom 1, 17 ; Gal 3, 11 ; Hebr 10, 38 ; Hab 2, 4.
2263 1 Cor 13, 9. 10. 12 ; Rom 9, 14.
2264 Rom 9, 12.
2265 Rom 11, 33.
2266 Ps 35, 4.
2267 Prov 29, 19 (sec. LXX).
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plus exigitur ab eo2268. Istos quippe Scriptura dicit
inexcusabiles,  quos  non  latet  veritas  et  in  eis
perseverat iniquitas.  Revelatur enim ira Dei de coelo,
ait Apostolus,  super omnem impietatem et iniustitiam
hominum eorum qui veritatem in iniustitia detinent : quia
quod notum est Dei, manifestum est in illis. Deus enim
illis manifestavit. Invisibilia enim eius a creatura mundi,
per  ea  quae  facta  sunt,  intellecta  conspiciuntur ; [63]
sempiterna  quoque  virtus  eius  ac  divinitas,  ut  sint
inexcusabiles2269.

XXV.  Si  ergo  istos  inexcusabiles  dicit,  qui
invisibilia  illius  per ea quae facta sunt,  intellecta
conspicere  potuerunt,  nec  obedierunt  tamen
veritati, sed iniqui et impii permanserunt ; neque
enim  non  cognoverunt,  sed  cognoscentes, inquit :
Deum,  non  ut  Deum  glorificaverunt,  aut  gratias
egerunt2270 : quanto magis inexcusabiles sunt, qui ex
lege eius instructi confidunt se ipsos duces esse
caecorum, et alios docentes, seipsos non docent ;
qui  praedicant  non  furandum,  et  furantur ;  et
caetera  quae  de  ipsis  Apostolus  loquitur !  Eis
quippe dicit :  Propterea inexcusabilis es, o homo omnis
qui  iudicas :  in  quo  enim  alium  iudicas,  temetipsum
condemnas ; eadem enim agis quae iudicas2271.

XXVI.  Dicit  etiam  ipse  Dominus  in
Evangelio :  Si  non  venissem  et  locutus  eis  fuissem,

2268 Lc 12, 47-48.
2269 Rom 1, 18-20.
2270 Rom 1, 21.
2271 Rom 2, 1.
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peccatum non  haberent ;  nunc  autem excusationem non
habent  de  peccato  suo2272.  Non  utique  peccatum
nullum  haberent,  qui  pleni  erant  aliis  magnis
multisque  peccatis ;  sed  hoc  peccatum  vult
intellegi non eos habituros fuisse, si non venisset,
quo, cum audissent eum, non crediderunt in eum.
Hanc eos excusationem non habere asserit,  qua
possint  dicere :  Non  audivimus,  ideo  non
credidimus.  Humana  quippe  superbia  tamquam
praesumens de viribus liberi arbitrii excusatam se
putat, quando ignorantiae, non voluntatis videtur
esse quod peccat.

XXVII.  Secundum  hanc  excusationem,
inexcusabiles  dicit  Scriptura  divina  quoscumque
scientes  peccare  convincit.  Dei  tamen  iustum
iudicium  nec  illis  parcit,  qui  non  audierunt :
Quicumque enim sine Lege peccaverunt, [64] sine  Lege
peribunt2273. Et quamvis se ipsi excusare videantur,
non  admittit  hanc  excusationem,  qui  scit  se
fecisse  hominem  rectum2274 eique  obedientiae
dedisse praeceptum, nec nisi eius, quo male usus
est, libero voluntatis arbitrio, etiam quod transiret
in  posteros  manasse  peccatum.  Neque  enim
damnantur qui non peccaverunt,  quandoquidem
illud  ex  uno  in  omnes  pertransiit,  in  quo  ante
propria  in  singulis  quibusque  peccata  omnes

2272 Io 15, 22.
2273 Rom 2, 12.
2274 Eccle 7, 30.

920



communiter  peccaverunt2275.  Ac  per  hoc
inexcusabilis  est  omnis  peccator,  vel  reatu
originis,  vel  additamento  etiam  propriae
voluntatis ;  sive  qui novit,  sive qui  ignorat,  sive
qui iudicat,  sive qui non iudicat2276 :  quia et ipsa
ignorantia  in  eis  qui  intellegere  noluerunt,  sine
dubitatione peccatum est ;  in eis autem qui non
potuerunt,  poena  peccati.  Ergo in  utrisque non
est iusta excusatio, sed iusta damnatio.

XXVIII.  Ideo  autem  divina  eloquia  eos
inexcusabiles  dicunt,  qui  non  ignorantes,  sed
scientes peccant, ut secundum iudicium superbiae
suae, quo multum confidunt de viribus propriae
voluntatis,  se  inexcusabiles  videant ;  quia  de
ignorantia iam non habent excusationem suam, et
nondum est  iustitia,  cui  praesumebant  sufficere
voluntatem. At vero ille cui Dominus et sciendi et
obediendi largitus est gratiam :  Per Legem, inquit,
cognitio  peccati2277 ;  et :  Peccatum non  cognovi,  nisi  per
Legem : nam concupiscentiam nesciebam, nisi Lex diceret,
Non  concupisces2278. Nec  vult  intellegi  hominem
praeceptricis  legis  ignarum,  sed  liberatricis
indigum  gratiae,  ubi  dicit :  Condelector  legi  Dei
secundum  interiorem  hominem2279 : et  cum  hac  non
solum scientia, verum etiam et delectatione legis,

2275 Rom 5, 12.
2276 Rom 2, 1.
2277 Rom 3, 20.
2278 Rom 7, 7 ; Ex 20, 17 ; Deut 5, 21 ; 7, 25.
2279 Rom 7, 22.
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postea dicit : Miser ego [65] homo, quis me liberabit de
corpore  mortis  huius ? Gratia Dei  per Iesum Christum
Dominum  nostrum2280.  Nemo  itaque  liberat  a
vulneribus  illius  trucidatoris,  nisi  unius  gratia
Salvatoris. Nemo liberat venumdatos sub peccato
a vinculis captivantis, nisi gratia redimentis.

XXIX. Ac per hoc universi qui se in nequitiis
et iniquitatibus excusatos volunt,  ideo iustissime
puniuntur, quoniam qui liberantur, nonnisi gratia
liberantur. Nam si excusatio illic iusta esset, non
inde  iam gratia,  sed iustitia  liberaret.  Cum vero
non liberat nisi gratia, nihil iustum invenit in eo
quem liberat ; non voluntatem, non operationem,
non  saltem  ipsam  excusationem :  nam  si  haec
iusta  est,  quisquis  ea  utitur,  merito,  non  gratia
liberatur.  Novimus  enim  liberari  per  gratiam
Christi  quosdam etiam eorum qui  dicunt :  Quid
adhuc conqueritur ? nam voluntati  eius  quis  resistit ?2281

Quae  si  iusta  est  excusatio,  non  iam  gratuita
gratia,  sed  propter  huius  excusationis  iustitiam
liberantur.  Si  autem  gratia  est  qua  liberantur,
profecto haec excusatio iusta non est. Tunc enim
vera  gratia  est,  qua  homo  liberatur,  si  non
secundum debitum iustitiae retribuitur. Nihil ergo
fit in eis, qui dicunt :  Quid adhuc conqueritur ? nam
voluntati  eius  quis  resistit ?2282 nisi  quod  legitur  in

2280 Rom 7, 24-25.
2281 Rom 9, 19.
2282 Rom 9, 19.
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libro  Salomonis :  Insipientia  viri  violat  vias  eius :
Deum autem causatur in corde suo2283.

XXX. Quamvis itaque Deus faciat vasa irae in
perditionem,  ut  ostendat  iram,  et  demonstret
potentiam suam, qua bene etiam utitur malis ; et
ut  notas  faciat  divitias  gloriae  suae  in  vasa
misericordiae2284,  quae  facit  in  honorem,  non
damnabili  massae  debitum,  sed  suae  gratiae
largitate  donatum :  tamen  in  eisdem  irae  vasis,
propter meritum massae in contumeliam debitam
factis,  id  est  in [66] hominibus  propter  naturae
quidem bona creatis,  sed propter  vitia  supplicio
destinatis,  iniquitatem,  quam  rectissime  veritas
improbat, damnare novit ipse, non facere2285. Sicut
enim voluntati eius tribuitur humana natura, nullo
dubitante  laudanda ;  sic  hominis  voluntati  culpa
tribuitur,  nullo  recusante  damnanda.  Quae
voluntas  hominis  aut  haereditarium  vitium
transmisit  in  posteros,  quos  in  se  habuit  cum
peccaret ; aut acquisivit etiam caetera vitia, cum in
seipso unusquisque perdite viveret. Sed neque ab
illo quod originaliter trahitur, neque ab his quae
unusquisque in vita propria vel non intellegendo
vel nolendo intellegere, mala congregat, vel etiam
instructus  ex  lege,  additamento  praevaricationis
exaggerat,  quisquam liberatur  et  iustificatur,  nisi

2283 Prov 18, 22.
2284 Rom 9, 21-23.
2285 Ps 44, 8 ; Hebr 1, 9.
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gratia  Dei  per  Iesum Christum Dominum nostrum2286 ;
non  solum  remissione  peccatorum  sed  prius
ipsius inspiratione fidei et timoris Dei, impartito
salubriter orationis affectu et effectu, donec sanet
omnes  languores  nostros,  et  redimat  de
corruptione  vitam  nostram,  et  coronet  nos  in
miseratione et misericordia2287.

XXXI.  Verum  isti  qui  personarum
acceptorem  fieri  existimant  Deum2288,  si  in  una
eademque  causa  super  alios  veniat  misericordia
eius, super alios vero maneat ira eius, nempe totas
vires  argumentationis  humanae  in  parvulis
perdunt.  Nam ut  interim  taceam quod non  est
praeter  parvulos,  quamlibet  materno  utero
recentissimos,  ea  poena  de  qua  loquens
Apostolus ait : Per unius delictum in omnes homines ad
condemnationem ; unde non liberat nisi unus ille, de
quo  idem  ait :  Per  unius  iustificationem  in  omnes
homines  ad  iustificationem  vitae2289 :  ut  ergo  hoc
interim omittam, et hoc solum de parvulis dicam,
quod  ipsi  quoque  auctoritate [67] evangelica
territi,  vel  potius  christianorum  populorum
concordissima  fidei  conspiratione  perfracti,  sine
ulla recusatione concedunt, quod nullus parvulus,
nisi  renatus ex aqua et Spiritu,  intrat in regnum

2286 Rom 7, 25.
2287 Ps 102, 3-4.
2288 Act 10, 34.
2289 Rom 5, 18.
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coelorum2290 ;  quam quaeso allaturi  sunt causam,
quod alius sic gubernatur ut baptizatus hinc exeat,
alius  infidelium  manibus  traditus,  vel  etiam
fidelium priusquam ab eis baptizandus offeratur,
exspirat ? An hoc fato, vel fortunae daturi sunt ?
Non  opinor  eos  in  tantam  dementiam
prorupturos,  quantulumcumque  nomen
christianum tenere cupientes.

XXXII. Cur ergo in regnum coelorum, non
accepto  regenerationis  lavacro,  parvulus  nullus
intrabit2291 ?  numquidnam  ipse  sibi  parentes
infideles  vel  neglegentes,  de  quibus  nasceretur,
elegit ?  Quid  dicam de  inopinatis,  et  repentinis
innumerabilibus  mortibus,  quibus  saepe  etiam
religiosorum  christianorum  praeveniuntur  et
Baptismo praeripiuntur infantes ; cum e contrario
sacrilegorum et inimicorum Christi aliquo modo
in  christianorum  manus  venientes,  ex  hac  vita
non  sine  Sacramento  regenerationis  emigrent ?
quid  hic  dicturi  sunt,  qui,  ut  gratia  dari  possit,
nonnulla praecedere merita humana contendunt,
ne sit personarum acceptor Deus2292 ? quae tandem hic
merita  praecesserunt ?  Si  eorumdem  cogitaveris
parvulorum,  nulla  sunt  propria,  utrisque est  illa
massa  communis :  si  parentum attenderis,  bona
sunt  illa  quorum  filii  repentinis  mortibus  sine
Christi  baptismate  perierunt ;  mala  vero  illa

2290 Io 3, 5.
2291 Tit 3, 5.
2292 Act 10, 34.
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quorum  filii  per  Christianorum  aliquam
potestatem ad Sacramenta Ecclesiae pervenerunt.
Et  tamen  providentia  Dei,  cui  nostri  capilli
numerati  sunt,  sine  cuius  voluntate  non  cadit
passer in terram2293,  quae nec fato premitur, nec
fortuitis  casibus  impeditur,  nec  ulla  iniquitate
corrumpitur, ut renascantur ad [68] haereditatem
coelestem,  non  consulit  omnibus  parvulis
filiorum  suorum,  et  nonnullis  consulit  etiam
parvulis  impiorum.  Iste  infans  de  fidelibus
coniugatis  ortus,  laetitia  parentum  susceptus,
matris  vel  nutricis  somnolentia  suffocatus  fit
exsors  et  expers  fidei  suorum :  ille  infans  de
sacrilego  stupro  nascitur,  crudeli  timore  matris
exponitur,  alienorum  misericordi  pietate
colligitur,  eorum  christiana  sollicitudine
baptizatur,  fit  aeterni consors et particeps regni.
Ista cogitent, ista considerent, hic audeant dicere
Deum vel acceptorem in sua gratia personarum,
vel remuneratorem praecedentium meritorum2294.

XXXIII. Nam etsi conabuntur maioris aetatis
aliqua merita suspicari seu bona seu mala, quid de
istis infantibus dicent, quorum nec iste sibi ullis
propriis meritis malis potuit acquirere violentiam
suffocantis, nec bonis ille diligentiam baptizantis ?
Nimiae  vanitatis  et  caecitatis  sunt,  si  etiam  his
consideratis  nondum  dignantur  exclamare
nobiscum : O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae

2293 Mt 10, 30. 29.
2294 Act 10, 34.
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Dei !  Quam  inscrutabilia  sunt  iudicia  eius,  et
investigabiles  viae eius !2295 Non itaque misericordiae
gratuitae Dei pertinacissima adversentur insania.
Sinant Filium hominis in qualibet aetate  quaerere,
et  salvum  facere  quod  perierat2296 :  nec  de
inscrutabilibus iudiciis  eius audeant iudicare, cur
in  una  eademque  causa  super  alium  veniat
misericordia eius, super alium maneat ira eius.

XXXIV. Qui enim sunt isti qui respondeant
Deo2297,  quandoquidem  ille  Rebeccae  habenti
geminos  ex  uno  concubitu  Isaac  patris  nostri,
cum illi nondum nati nihil egissent boni vel mali,
ut  secundum  electionem  propositum  eius
maneret,  electionem  scilicet  gratiae,  non  debiti,
electionem qua eligendos facit ipse, non invenit ;
non  ex  operibus,  sed  ex  vocante  dicit,  minori
serviturum  esse [69] maiorem2298 ?  In  quam
sententiam beatus Apostolus  etiam testimonium
prophetae  longe  posterioris  assumpsit :  Iacob
dilexi,  Esau  autem  odio  habui2299 ;  ut  intellegeretur
hoc  apertum  postea  per  prophetam,  quod
antequam  illi  nascerentur,  erat  in  Dei
praedestinatione per gratiam. Quid enim diligebat
in Iacob antequam natus fecisset aliquid boni, nisi
gratuitum  misericordiae  suae  donum ?  et  quid

2295 Rom 11, 33.
2296 Lc 19, 10 ; Mt 18, 11.
2297 Rom 9, 20.
2298 Rom 9, 10-12 ; Gen 25, 21-23.
2299 Rom 9, 13 ; Mal 1, 2-3.
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oderat  in  Esau  antequam  natus  fecisset  aliquid
mali, nisi originale peccatum ? Nam neque in illo
diligeret  iustitiam,  quam  nullam  ille  fecerat ;
neque in isto odisset naturam, quam bonam ipse
fecerat.

XXXV.  Mirum  est  autem  cum  his
coarctantur  angustiis,  in  quanta  se  abrupta
praecipitent  metuentes  retia  veritatis.  Ideo,
inquiunt,  nondum  natorum  alium  oderat,  alium
diligebat,  quia  eorum  futura  opera  praevidebat. Quis
istum  acutissimum  sensum  defuisse  Apostolo
non miretur ? Hoc quippe ille non vidit, quando
sibi  velut adversantis obiecta quaestione, non id
potius  tam  breve,  tam  apertum,  tam  (sicut  isti
putant)  verum  absolutumque  respondit.  Cum
enim rem stupendam proposuisset, quomodo de
nondum natis nec aliquid agentibus boni aut mali
recte  dici  potuerit,  quod  unum  Deus  dilexerit,
alium odio habuerit, ipsa sibi obiecta quaestione
motum  exprimens  auditoris.  Quid  ergo  dicemus ?
inquit,  numquid iniquitas apud Deum ? Absit2300. Hic
ergo  erat  locus,  ut  diceret  quod  isti  sentiunt :
Futura  enim  Deus  opera  praevidebat,  quando  minori
maiorem  serviturum  esse  dicebat. Non  autem  hoc
Apostolus  dicit,  sed  potius  ne  quisquam  de
suorum  operum audeat  meritis  gloriari,  ad  Dei
gratiam et gloriam commendandam voluit valere
quod  dixit.  Cum  enim  dixisset :  Absit ut  sit
iniquitas apud Deum ; tamquam ei diceremus, Unde
2300 Rom 9, 14.
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hoc [70] ostendis, cum asseras non ex operibus,
sed  ex  vocante  dictum  esse :  Maior  serviet
minori ?2301 Moysi  enim  dicit, inquit :  Miserebor  cui
misertus  ero,  et  misericordiam  praestabo  cui  misericors
fuero. Igitur non volentis neque currentis, sed miserentis est
Dei2302. Ubi nunc merita, ubi opera vel praeterita
vel  futura  tamquam  liberi  arbitrii  viribus
adimpleta  vel  adimplenda ?  Nonne  apertam
protulit  Apostolus  de  gratuitae  gratiae,  hoc  est
verae  gratiae  commendatione  sententiam ?
Nonne  stultam  fecit  Deus  haereticorum
sapientiam2303 ?

XXXVI.  Quid  autem  agebatur,  ut  hoc
Apostolus  diceret,  ut  eorum  geminorum
commemoraret  exemplum ?  quid  persuadere
moliebatur ?  quid  inculcare  cupiebat ?  Nempe
hoc  quod  ipsorum  oppugnat  amentia,  quod
superbi  non  capiunt,  quod  sapere  nolunt  qui
ignorantes  Dei  iustitiam,  et  suam  volentes  constituere,
iustitiae  Dei  non  sunt  subiecti2304 :  de  ipsa  quippe
gratia satis agebat Apostolus, et ideo promissionis
filios commendabat. Quod enim promittit Deus,
non  facit  nisi  Deus :  habet  namque  aliquid
rationis et veritatis,  ut homo promittat, et Deus
faciat ;  ut  autem  homo  se  facere  dicat  quod

2301 Rom 9, 11-12 ; Gen 25, 23.
2302 Rom 9, 15-16 ; Ex 33, 19.
2303 1 Cor 1, 20.
2304 Rom 10, 3.
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promiserit Deus, superbae impietatis est reprobus
sensus.

XXXVII.  Commendans  ergo  filios
promissionis,  hoc primum significatum ostendit,
per  Isaac  filium  Abrahae.  Evidentius  namque
opus Dei apparet in eo, quem non genuit usitatus
ordo naturae de sterilibus visceribus et senectute
confectis,  ut  in  filiis  Dei,  qui  futuri
praenuntiabantur, hoc esset signum divini operis,
non humani.  In Isaac, inquit,  vocabitur  tibi  semen :
hoc  est,  non  qui  filii  carnis,  ii  filii  Dei ;  sed  filii
promissionis  deputantur  in  semen.  Promissionis  enim
verbum hoc  est :  Ad hoc  tempus  veniam,  et  erit  Sarae
filius. Non solum [71] autem, inquit, sed et Rebecca ex
uno  concubitu  habens,  Isaac  patris  nostri2305. Quo
pertinuit  ut adderet,  ex uno concubitu, nisi  ut non
solum  de  suis,  neque  de  parentum  meritis
aliorum,  sed  ne  de  ipsius  quidem  unius  patris,
mutata forte in melius voluntate gloriaretur Iacob,
dicens  ideo  se  a  Creatore  dilectum,  quia  pater
eius,  quando  eum  seminavit,  melioribus
laudabilior moribus fuit ? ex uno, inquit,  concubitu ;
unum tunc  ad  eos  seminandos  meritum patris,
unum ad concipiendos meritum matris : quia etsi
mater  eos  donec  pareret  visceribus  portavit
inclusos,  et  forte  voluntates  affectionesque
variavit,  non  uni  sed  ambobus  utique  variavit,
quos pariter ventre portavit.

2305 Rom 9, 7-10.
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XXXVIII.  Intentio  igitur  intuenda  est
Apostoli,  quomodo  propter  gratiam
commendandam nolit  eum de  quo dictum est :
Iacob dilexi2306, nisi in Domino gloriari : ut cum ex
eodem  patre,  eadem  matre,  uno  concubitu,
antequam aliquid egissent boni aut mali, alterum
Deus diligit, odit alterum ; intellegat Iacob ex illa
massa  originalis  iniquitatis,  ubi  fratrem  suum,
cum quo  habuit  communem causam,  videt  per
iustitiam meruisse damnari, nonnisi per gratiam se
potuisse discerni.  Nondum enim nascentibus,  inquit,
nec agentibus bonum aut malum, ut secundum electionem
propositum Dei maneret, non ex operibus, sed ex vocante
dictum est ei : Maior serviet minori2307.

XXXIX. Electionem autem gratiae nullis fieri
operum  praecedentibus  meritis,  alio  loco
apertissime  idem  apostolus  ostendens :  Sic  ergo,
inquit,  et in hoc tempore reliquiae secundum electionem
gratiae salvae factae sunt. Si autem gratia, iam non ex
operibus ;  alioquin  gratia  iam  non  est  gratia2308.
Secundum  hanc  ergo  gratiam, [72] etiam
propheticum  testimonium  consequenter
assumens :  Sicut  scriptum  est, inquit :  Iacob  dilexi,
Esau  autem  odio  habui ; et  continuo :  Quid  ergo
dicemus ? inquit,  numquid  iniquitas  est  apud Deum ?
Absit. Sed quare :  Absit ? an propter opera quae
futura praesciebat amborum ? Imo et hoc absit :

2306 Mal 1, 2.
2307 Rom 9, 11-12 ; Gen 25, 23.
2308 Rom 11, 5-6.
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Moysi  enim  dicit :  Miserebor  cui  misertus  ero,  et
misericordiam praestabo  cui  misericors  fuero.  Igitur  non
volentis neque currentis, sed miserentis est Dei2309. Atque
ut  in  vasis  quae  perfecta  sunt  in  perditionem,
quae  damnatae  debita  est  massae2310,  agnoscant
vasa ex eadem massa in honorem facta quid eis
misericordia divina largita sit :  Dicit  enim, inquit :
Scriptura  ad Pharaonem :  Quia  ad  hoc  te  excitavi,  ut
ostendam in te potentiam meam, et ut glorificetur nomen
meum  in  universa  terra. Denique  ad  utrumque
concludit :  Ergo  cuius  vult  miseretur,  et  quem  vult
obdurat2311 : hoc facit apud quem non est iniquitas.
Miseretur  itaque  gratuito  dono ;  obdurat  autem
iustissimo merito.

XL.  Sed  dicat  adhuc  vel  superbi  infidelis
elatio, vel puniti damnabilis excusatio : Quid adhuc
conqueritur ? nam voluntati eius quis resistit ? dicat, et
audiat quod convenit homini :  O homo, tu quis es
qui  respondeas  Deo2312 ?  et  caetera,  de  quibus  iam
quantum potui satis ac saepe disserui. Audiat haec
et non contemnat. Quod si contempserit,  etiam
ut contemneret, se inveniat obduratum : si autem
non contempserit, etiam ut non contemneret, se
credat adiutum ; sed obduratum debito, adiutum
gratia.

2309 Rom 9, 13-18 ; Mal 1, 2-3 ; Ex 33, 19 ; 9, 16.
2310 Rom 9, 21-22.
2311 Rom 9, 13-18.
2312 Rom 9, 19-20.
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XLI.  Neque  enim,  si  duorum  de  Isaac
patriarcha  geminorum,  quod  quidem  iam
ostendimus  quanta  caecitate [73] dicatur,  futura
praevidit  Deus  opera,  qui  vixerunt  atque
senuerunt, et propterea Iacob dilexit, Esau autem
odio  habuit2313,  ideo  moriturorum  etiam
parvulorum potest  quisquam dicere,  ut  huic  ad
percipiendum Baptismum non consulat, illi autem
consulat, Deum futura opera eorum praevidere :
quomodo enim futura dicuntur quae nulla erunt ?

XLII. "Sed Deus, inquiunt, in eis quos hinc
aufert, praevidet quemadmodum victurus fuisset
quisque si viveret :  et ideo quem nequiter  novit
fuisse victurum, sine Baptismo facit emori ; sic in
eo puniens opera mala, non quae fecit, sed quae
facturus  fuit".  Si  ergo  divinitus  etiam  quae
commissa  non  sunt,  mala  opera  puniuntur ;
primo  attendant  quam  falso  polliceantur  in
damnationem  parvulos  non  ituros  qui  sine
Baptismate  moriuntur,  qui  si  propterea  non
baptizantur,  quia male victuri erant, si viverent :
propter ipsam quippe malam vitam procul dubio
damnabuntur, si etiam mala quae fuerant futura
damnantur.  Deinde,  si  eis  ad  percipiendum
Baptismatis  consulitur  sacramentum, quos novit
Deus  si  viverent  bene  fuisse  victuros,  cur  non
omnes  tenentur  in  vita,  quam  bonis  operibus
ornaturi  sunt ? cur etiam eorum qui baptizantur
quidam diu viventes pessime vivunt, et usque ad
2313 Mal 1, 2-3.
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apostasiam  aliquando  perveniunt ?  cur  ipsum
primum  coniugium  peccatorum,  quos  utique
noverat  Deus  peccaturos,  non de paradiso ante
proiecit,  ne  ibi  committerent  quod  tam  sancto
loco  esset  indignum,  si  iuste  peccata  etiam
nondum  commissa  puniuntur ?  quid  denique
praestatur ei qui rapitur,  ne malitia mutet intellectum
eius, et ne fictio decipiat animam eius2314, si iuste etiam
illa puniuntur, quae licet non fecerit, fuerat tamen
vivendo  facturus ?  Postremo  cur  non  ad [74]
percipiendum regenerationis lavacrum2315, ei magis
consulitur  morituro,  qui  male  fuerat  victurus  si
viveret,  ut  ei  peccata  quae  fuerat  commissurus,
remittantur  in  Baptismo ?  Quis  enim  est  tam
vecors, qui ea neget per Baptismum posse dimitti,
quae sine Baptismo dicit posse puniri ?

XLIII.  Sed  disputando  adversus  eos  qui
usquequaque  convicti  etiam  non  commissorum
peccatorum Deum persuadere moliuntur ultorem,
verendum  est  ne  nos  in  eos  ista  fingere
existimemur ; illi autem nullo modo tam hebetes
esse credantur, ut haec vel sentiant, vel cuiquam
persuadere conentur ; verumtamen nisi eos haec
dicere  audiissem,  refellenda  esse  non  arbitrarer.
Circumstipantur  enim  et  divinarum  auctoritate
lectionum, et antiquitus tradito et retento firmo
Ecclesiae  ritu  in  baptismate  parvulorum,  ubi
apertissime  demonstrantur  infantes,  et  cum

2314 Sap 4, 11.
2315 Tit 3, 5.
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exorcizantur  et  cum  ei  se  per  eos  a  quibus
gestantur,  renuntiare  respondent,  a  diaboli
dominatione  liberari ;  et  non  invenientes  qua
exeant,  pergunt  in  praecipitem  stultitiam,  dum
nolunt mutare sententiam.

XLIV.  Illud  sane  sibi  videntur  acutissime
dicere :  "Quomodo  peccatum  transit  in  filios
fidelium,  quod  in  parentibus  non  dubitamus
dimissum esse per Baptismum ?" Quasi propterea
possit  non  habere  generatio  carnalis  quod  sola
tollit regeneratio spiritalis : aut vero in Baptismo
concupiscentiae  carnis  infirmitas  continuo
sanetur,  sicut continuo reatus eius aboletur,  sed
gratia  renascendi,  non  conditione  nascendi.2316

Unde quisquis  per hanc concupiscentiam, etiam
de renato nascitur,  sine dubitatione oberit  nato,
nisi et ipse similiter renascatur. Verum quidquid
est  in  hac  quaestione  difficultatis,  ita  in  agro
Christi  non impedit operarios eius quominus ab
eis  in  remissionem  peccatorum  baptizentur
infantes, sive [75] de fidelibus, sive de infidelibus
nati sint2317, sicut agricolas non impedit quominus
ab  eis,  inserendi  cura,  in  oleas  convertantur
oleastri,  sive  de oleastris,  sive  de oleis  oriantur.
Nam et hoc, si ut respondeat, rustico proponatur,
quae causa sit ut cum aliud sit olea, aliud oleaster,
non  tamen  nisi  oleaster  de  semine  utroque
nascatur ;  non  omittit  inserendi  operationem,

2316 Vide de Gen. ad Litteram, lib. X, cap. 13.
2317 Rom 11, 24.
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etiamsi  non  possit  istam  solvere  quaestionem :
alioquin dum ex olivae semine exorta virgulta non
aliud  quam  oleas  esse  existimat,  efficit  desidia
vanitatis  ut  totus  ille  ager  amara  sterilitate
silvescat.

XLV.  Nam illud  quod excogitaverunt,  cum
veritatis pondere premerentur, quia fidelis Dominus
in  verbis  suis2318,  et  propterea  eius  Ecclesia  nullo
modo  fallaciter  parvulos  in  remissionem
peccatorum  baptizat,  sed  ut  fide  agatur  quod
agitur,  utique  fit  quod  dicitur :  quod  ergo
excogitaverunt,  cum haec eos apertissima moles
veritatis  urgeret,  quis  non  christianus  irrideat,
quamlibet  versutissimum cernat ?  Dicunt  enim :
"Veraciter  quidem respondere  parvulos  per  ora
gestantium,  in  remissionem  se  credere
peccatorum, non tamen quia sibi remittantur, sed
quia  credant  quod  in  Ecclesia  vel  in  Baptismo
remittantur, in quibus inveniuntur, non in quibus
nulla sunt" : Ac per hoc nolunt "eos ita baptizari
in remissionem peccatorum tamquam in eis fiat
ipsa  remissio,  quos  contendunt  nullum  habere
peccatum ; sed quoniam licet sine peccato, in eo
tamen  Baptismate  baptizantur,  quo  fit  in
quibusque peccatoribus remissio peccatorum".

XLVI. Fieri quidem potest ut haec versipellis
astutia  subtilius  et  acutius  ex  otio  refellatur.
Verumtamen secundum istam suam calliditatem
non  inveniunt  quid  ad  hoc  respondeant,  quod
2318 Ps 144, 13.

936



exorcizantur,  et exsufflantur infantes :  hoc enim
procul  dubio  fallaciter  fit,  si  diabolus  eis  non
dominatur ; si autem dominatur, et ideo non [76]
fallaciter  exorcizantur  et  exsufflantur,  per  quid
dominatur,  nisi  per  peccatum,  princeps  utique
peccatorum ?  Proinde  si  iam  erubescunt  nec
audent  dicere  haec  in  Ecclesia  mendaciter  geri,
fateantur, quod perierat, etiam in parvulis quaeri :
neque enim nisi propter peccatum perierat, quod
nisi  per  gratiam non  potest  quaeri,  non  potest
inveniri.  Sed  Deo  gratias,  quod  saltem  cum
argumentantur  contra  remissionem  peccatorum,
ne fieri credatur in parvulis, iam tamen, quamvis
per  corda  et  ora  maiorum,  credere  parvulos
confitentur.  Sicut  ergo  audiunt  Dominum
dicentem :  Qui non renatus fuerit  ex aqua et Spiritu
sancto,  non  introibit  in  regnum  coelorum2319,  propter
quod  eos  baptizandos  esse  concedunt ;  sic
audiant  eumdem Dominum dicentem :  Qui  non
crediderit,  condemnabitur2320 :  quia  sicut  eos  renasci
per  ministerium baptizantium,  ita  etiam credere
per  corda  et  ora  respondentium  confitentur.
Audeant ergo dicere quod a iusto Deo innocens
condemnabitur, si nullo vinculo peccati originalis
innectitur.

XLVII. Si sermo iste prolixus est et onerosus
occupationibus tuis, da veniam ; quia ut haec ad
te scriberem, et provocatus litteris tuis, indicibus

2319 Io 3, 5.
2320 Mc 16, 16.
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erga  nos  benevolentiae  tuae,  tecum  ista
colloquerer,  etiam  ego  vim  feci  interrumpendis
occupationibus  meis  Si  qua  illos  alia  excogitare
adversus  fidem  catholicam  scieritis,  et
quaecumque  adversus  eos,  ne  dominici  gregis
infirma  devastent,  vos  quoque  fideli  et  plane
pastorali  dilectione  disseritis,  nota  facite  nobis.
Haereticorum quippe inquietudine,  ut Scripturas
vigilantius  perscrutemur,  unde,  ne  ovili  Christi
noceant,  eis  possit  occurri,  tamquam de somno
ignaviae  nostra  excitatur  industria :  ita  per
multiplicem  gratiam  Salvatoris,  etiam  quod
inimicus in perniciem machinatur, Deus convertit
in adiutorium ; quoniam diligentibus Deum [77] omnia
cooperantur  in  bonum2321.  Semper  in  Deo  vivas
memor nostri, frater carissime.

EPISTOLA CXCV.2322

DOMINO  SANCTO,  AC  BEATISSIMO  PAPAE
AUGUSTINO, HIERONYMUS.

Hieronymus  Augustino,  gratulans  illi,  quod
hæreticorum  omnium  meruerit  odium ;  quod  quidem
gaudet sibi cum illo esse commune.

Omni  quidem  tempore  Beatitudinem  tuam
eo  quo  decet  honore  veneratus  sum,  et
habitantem  in  te  dilexi  Dominum  Salvatorem :
sed nunc, si fieri potest, cumulo aliquid addimus

2321 Rom 5, 28.
2322 Alias XXV, quæ autem 195 erat, nunc in Appendice est 16. Benedict. –
Scripta forte an. 418.
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et  plena  complemus,  ut  absque  tui  nominis
mentione  ne  unam  quidem  horam  praeterire
patiamur ;  qui contra flantes ventos ardore fidei
perstitisti,  maluistique,  quantum in te fuit,  solus
liberari  de  Sodomis,  quam  cum  pereuntibus
commorari. Scit quid dicam prudentia tua. Macte
virtute ;  in  orbe  celebraris,  Catholici  te
conditorem  antiquae  rursum  fidei  venerantur
atque suspiciunt, et quod signum maioris gloriae
est,  omnes  haeretici  detestantur :  et  me  pari
persequuntur  odio ;  ut  quos  gladiis  nequeunt,
voto interficiant. Incolumem, et nei memorem te
Christi  Domini  clementia  tueatur,  domine
venerande, et beatissime papa. [78]

EPISTOLA CXCVI.2323

DOMINO  BEATISSIMO  FRATRI  ET
COEPISCOPO  ASELLICO,  AUGUSTINUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Augustinus Asellico episcopo, docens quæ sit utilitas
Mosaicæ legis,  quam Judæorum more observare non licet
Christianis.  Hos enim vere esse Israelilas juxta sensum
spiritalem : attamen istud nomen vulgo ipsis imponendum
non  esse.  Pelagianos  obiter  notat  in  damnabilem
Judaismum incidisse.

I.  Litteras  Sanctitatis  tuae,  quas  ad
venerabilem  senem2324 Donatianum  de  cavendi

2323 Alias cc, quæ autem 196 erat, nunc in Appendice est 15 Benedict. –
Scripta exeunte an. 418.
2324 Primatem Bizacenæ provinciæ.
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Iudaismi  disceptatione  misisti,  ad  me  ipse
dignatus  est  mittere,  atque  ut  eis  responderem,
petendo  vehementius  imperavit :  quem  veritus
contemnere,  ut  possum  Domino  adiuvante
respondeo ; gratum existimans etiam Caritati tuae,
quod ad te scribendo, illi iubenti, quem pro suis
meritis ambo veneramur, obtemperare non renui.

II.  Christianos,  maxime  ex  Gentibus
venientes,  iudaizare  non  oportere  Paulus
apostolus docet, ubi ait : Dixi Petro coram omnibus,
Si  tu,  cum sis  Iudaeus,  gentiliter  et  non  iudaice  vivis,
quemadmodum  Gentes  cogis  iudaizare ? Et  secutus
adiunxit :  Nos  natura  Iudaei,  et  non  ex  Gentibus
peccatores. Scientes autem quoniam non iustificatur homo
ex operibus Legis, nisi per fidem Iesu Christi, et nos in
Iesu Christo [79] credidimus,  ut  iustificemur  per  fidem
Christi, et non ex operibus Legis ; quoniam ex operibus
Legis non iustificabitur omnis caro2325.

III. Non solum autem illa opera Legis, quae
sunt  in  veteribus  sacramentis,  et  nunc  revelato
Testamento Novo non observantur a Christianis,
sicuti est circumcisio praeputii, et sabbati carnalis
vacatio,  et  a  quibusdam  escis  abstinentia,  et
pecorum in sacrificiis immolatio, et neomenia, et
azymum, et caetera huiusmodi ; verum etiam illud
quod in Lege dictum est : Non concupisces2326 (quod
utique  et  Christianis  nullus  ambigit  esse
dicendum), non iustificat hominem  nisi  per fidem

2325 Gal 2, 14-16 ; Rom 3, 20.
2326 Ex 20, 17 ; Deut 5, 21 ; 7, 25 ; Rom 7, 7.
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Iesu  Christi2327 et  gratiam  Dei  per  Iesum  Christum
Dominum  nostrum2328.  Idem  ipse  quippe  dicit
apostolus :  Quid  ergo  dicemus ?  Lex  peccatum  est ?
Absit. Sed peccatum non cognovi, nisi per Legem : nam
concupiscentiam  nesciebam,  nisi  Lex  diceret,  Non
concupisces.  Occasione  autem  accepta,  peccatum  per
mandatum operatum est  in me omnem concupiscentiam.
Sine  Lege  enim  peccatum  mortuum  est.  Ego  autem
vivebam aliquando sine Lege. Adveniente autem mandato
peccatum revixit. Ego autem mortuus sum ; et inventum
est  mihi  mandatum  quod  erat  in  vitam,  hoc  esse  in
mortem. Peccatum enim occasione accepta per mandatum
fefellit me, et per illud occidit. Itaque Lex quidem sancta,
et  mandatum sanctum et  iustum et  bonum.  Quod ergo
bonum est, mihi factum est mors ? Absit. Sed peccatum ut
appareat  peccatum,  per  bonum  mihi  operatum  est
mortem ;  ut  fiat  supra  modum  peccatum  peccans  per
mandatum.  Scimus  enim  quia  Lex  spiritalis  est ;  ego
autem carnalis sum, venumdatus sub peccato. Quod enim
operor,  ignoro ;  non  enim  quod  volo  hoc  ago,  sed [80]
quod  odi  illud  facio.  Si  autem  quod  nolo  hoc  facio,
consentio Legi, quoniam bona est2329.

IV. Videmus itaque in his apostolicis  verbis
Legem non solum non esse peccatum, sed etiam
esse sanctam, et mandatum sanctum et iustum et
bonum,  quo  dictum  est :  Non  concupisces2330. Sed

2327 Gal 2, 16.
2328 Rom 7, 25.
2329 Rom 7, 7-16.
2330 Ex 20, 17.
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peccatum per bonum fallit, et per illud occidit eos
qui cum sint carnales, putant suis viribus Legem
spiritalem se  posse  complere ;  et  per  hoc  fiunt
non  solum  peccatores,  quod  essent,  etiamsi
Legem  non  accepissent,  sed  etiam
praevaricatores,  quod  non  essent  nisi  Legem
accepissent : sic enim alio loco dicit : Ubi Lex non
est, nec praevaricatio2331. Lex ergo subintravit, sicut alibi
ipse  testatur,  ut  abundaret  delictum.  Ubi  autem
abundavit delictum superabundavit et gratia2332.

V. Haec est igitur utilitas Legis, quia ostendit
hominem sibi ipsi, ut sciat infirmitatem suam et
videat  quemadmodum  per  prohibitionem
augeatur  potius  carnalis  concupiscentia  quam
sanetur.  Appetuntur  enim  ardentius  quae
vetantur, dum id quod spiritaliter iubetur, carnalis
observare compellitur. Ut autem sit spiritalis, qui
Legem impleat spiritalem, non fit ipsa Lege, sed
gratia ; hoc est, non imperio, sed beneficio ; non
iubente littera, sed iuvante Spiritu. Incipit autem
homo  secundum  gratiam  in  interiori  homine
renovari2333,  ut mente agat quod amat, nec carni
consentiat  agenti  quod  odit2334 ;  id  est,  non  ut
omnino  non  concupiscat,  sed  ut  post
concupiscentias  suas  non  eat2335.  Quod  quidem

2331 Rom 4, 15.
2332 Rom 5, 20.
2333 2 Cor 4, 16.
2334 Rom 7, 15.
2335 Eccli 18, 30.
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tam  magnum  est,  ut  si  omni  modo  fieret,  et
quamvis  insint,  dum  sumus  in  corpore  mortis
huius2336,  desideria  peccati,  si  nulli  eorum tamen
adhiberemus assensum, non esset unde diceremus
Patri nostro qui est in coelis :  Dimitte nobis debita
[81] nostra2337. Nec tamen ideo tales iam essemus,
quales  erimus  cum  mortale  hoc  induerit
immortalitatem2338 :  tunc  enim  non  solum  nulli
desiderio  peccati  obediemus,  sed  nulla  erunt
desideria talia, quibus non obedire iubeamur.

VI. Nunc ergo ubi dicitur :  Iam non ego operor
illud,  sed  id  quod  in  me  habitat  peccatum2339,  de
concupiscentia  carnis  dicitur,  quae  operatur  in
nobis  motus  suos,  etiam  quando  eis  non
obedimus,  dum non regnat peccatum in nostro
mortali  corpore  ad  obediendum  desideriis  eius,
nec  exhibemus  membra  nostra  arma  iniquitatis
peccato2340 :  in qua iustitia  nondum consummata
perseveranter  proficientes,  ad  eius
consummationem  quandoque  veniemus,  ubi
peccati  concupiscentia  non  cohibenda  atque
frenanda,  sed  nulla  sit.  Hoc  enim  Lex  posuit
dicendo :  Non  concupisces2341, non  quod  hic
valeamus,  sed  ad  quod  proficiendo  tendamus.

2336 Rom 7, 24.
2337 Mt 6, 9. 12 ; Lc 11, 4.
2338 1 Cor 15, 54.
2339 Rom 7, 17. 20.
2340 Rom 6, 12-13.
2341 Ex 20, 17 ; Deut 5, 21 ; 7, 25 ; Rom 7, 7.
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Verum hoc fit  non Lege quae hoc imperat,  sed
fide quae hoc impetrat ; non littera qua iubetur,
sed  Spiritu  quo  donatur :  non  ergo  meritis
operantis hominis, sed largientis gratia Salvatoris.
Utilitas  itaque  Legis  est,  ut  hominem  de  sua
infirmitate convincat,  et gratiae medicinam quae
in Christo est,  implorare compellat.  Omnis enim
qui invocaverit  nomen Domini,  salvus erit2342.  Quomodo
ergo  invocabunt,  in  quem  non  crediderunt ?  quomodo
credent, quem non audierunt ? Unde paulo post dicit :
Igitur  fides  ex  auditu ;  auditus  autem  per  verbum
Christi2343.

VII. Quae cum ita sint, qui se Israelitas esse
carnaliter  gaudent,  et  praeter gratiam Christi,  in
Lege gloriantur, ii sunt de quibus item Apostolus
ait  quod  ignorantes  Dei  iustitiam,  et  suam  volentes
constituere, [82] iustitiae Dei  non sunt subiecti2344.  Dei
quippe dixit  iustitiam, quae homini ex Deo est ;
suam vero, quam putant sibi sufficere ad facienda
mandata sine adiutorio et dono eius qui Legem
dedit.  His  autem  similes  sunt  qui  cum
profiteantur se esse christianos, ipsi gratiae Christi
sic  adversantur,  ut  se  humanis  viribus  divina
existiment  implere  mandata ;  ac  sic  etiam  ipsi
ignorantes  Dei  iustitiam,  et  suam  volentes  constituere,
iustitiae  Dei  non  sunt  subiecti,  et  non  quidem
nomine,  sed tamen errore iudaizant.  Hoc genus

2342 Rom 10, 13-14 ; Ioel 2, 32 ; Act 2, 21.
2343 Rom 10, 17.
2344 Rom 10, 3.
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hominum  capita  sibi  invenerat  Pelagium  et
Celestium, impietatis  huius assertores acerrimos.
qui  recenti  iudicio  Dei  per  diligentes  et  fideles
servos  eius  etiam catholica  communione  privati
sunt,  et  propter  cor  impoenitens  adhuc  in  sua
damnatione persistunt.

VIII.  Quisquis  ab  isto  carnali  et  animali,
atque  ideo  non  immerito  reprehensibili  atque
damnabili  Iudaismo  esse  quaerit  alienus,  non
solum veteres illas observationes a se facere debet
alienas,  quae  iam  revelato  Testamento  Novo,
posteaquam  venerunt  ea  quae  per  illas
significabantur  esse  futura,  procul  dubio  esse
necessariae destiterunt, ut non iudicetur  in cibo et
potu,  et  in  parte  diei  festi  et  neomeniae  et  sabbatorum,
quod est umbra futurorum2345 : verum etiam illa quae
in  Lege  ita  praecepta  sunt,  ut  valeant  ad
informandos mores fidelium (id est,  ut abnegantes
impietatem et saeculares cupiditates, temperanter et iuste et
pie  vivamus  in  hoc  saeculo2346 ;  unde  est  etiam  hoc
quod  ex  Lege  maxime  commendandum  elegit
Apostolus :  Non concupisces2347, et  quaecumque de
Deo  et  proximo  diligendo  sine  ullis  figuris
sacramentorum praecipiuntur in Lege, in quibus
duobus  praeceptis [83] etiam  ipse  Dominus
Christus  dicit  totam  Legem  Prophetasque

2345 Col 2, 16-17.
2346 Tit 2, 12.
2347 Rom 7, 7 ; Ex 20, 17 ; Deut 5, 21 ; 7, 25.
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pendere2348),  sic  accipit,  sic  amplectitur,  sic
observanda esse non dubitat,  ut quidquid in eis
proficit non sibi tribuat, sed gratiae Dei per Iesum
Christum Dominum nostrum2349.

IX.  Verumtamen  cum  quisque  isto  modo
fuerit  verus  germanusque  Christianus,  utrum
etiam Iudaeus  aut  Israelita  dicendus  sit,  merito
quaeritur. Quod quidem si non carne, sed spiritu
hoc esse intellegitur, non debet ipsum nomen sibi
in consuetudine sermonis imponere, sed spiritali
intellegentia  retinere,  ne  propter  ambiguitatem
vocabuli,  quam non discernit quotidiana locutio,
illud profiteri videatur quod est inimicum nomini
christiano.  Hanc  autem  quaestionem,  id  est,
utrum  qui  Christianus  est,  etiam  Iudaeus  vel
Israelita possit intellegi, idem beatus nobis aperit
et dissolvit apostolus, ubi dicit : Circumcisio quidem
prodest, si Legem custodias : si autem praevaricator Legis
sis,  circumcisio  tua  praeputium  facta  est.  Si  igitur
praeputium iustitias  Legis  custodiat,  nonne  praeputium
eius in circumcisionem reputabitur,  et iudicabit  quod ex
natura  est  praeputium,  Legem  perficiens,  te  qui  per
litteram et  circumcisionem praevaricator  Legis  es ?  Non
enim  qui  in  manifesto  Iudaeus  est,  neque  quae  in
manifesto in carne est circumcisio ; sed qui in abscondito
Iudaeus  est,  et  circumcisione  cordis,  quae  spiritu,  non
littera, cuius laus non ex hominibus, sed ex Deo est2350.

2348 Mt 22, 37-40 ; Mc 12, 30-31 ; Lc 10, 27 ; Deut 6, 5 ; Lev 19, 18.
2349 Rom 7, 25.
2350 Rom 2, 25-29.
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Cum  igitur  audiamus  Apostolum  Christi
commendantem  nobis  Iudaeum  in  abscondito,
non  carnis  circumcisione,  sed cordis,  et  spiritu,
non littera ; quis est iste, nisi Christianus ?

X.  Sic  itaque  sumus  Iudaei,  non  carnaliter,
sed [84] spiritaliter, quemadmodum sumus semen
Abrahae non secundum carnem, sicut illi  qui de
ipso  nomine  carnali  superbia  gloriantur,  sed
secundum spiritum fidei,  quod  non  illi.  Scimus
enim nos fuisse promissos, quando ei dixit Deus :
Patrem multarum gentium posui te2351. Et quam multa
de hac re dicat Apostolus novimus.  Dicimus enim,
inquit, quoniam deputata est Abrahae fides ad iustitiam.
Quomodo ergo deputata est ? cum in circumcisione esset,
an cum esset in praeputio ? Non in circumcisione, sed in
praeputio.  Et  signum accepit  circumcisionis,  signaculum
iustitiae fidei, quae est in praeputio : ut sit pater omnium
credentium  per  praeputium,  ut  deputetur  et  illis  ad
iustitiam ; ut sit pater circumcisionis, non iis solum qui ex
circumcisione sunt, sed et iis qui sequuntur vestigia fidei,
quae  est  in  praeputio  patris  nostri  Abraham2352. Et
paulo post : Ideo, inquit, ex fide, ut secundum gratiam
firma sit promissio omni semini ; non ei tantum quod ex
Lege est, sed et ei quod ex fide est Abraham, qui est pater
omnium  nostrum,  sicut  scriptum  est,  Quia  patrem
multarum gentium posui te2353. Item ad Galatas :  Sicut
Abraham, inquit,  credidit Deo, et deputatum est illi ad

2351 Gen 17, 5.
2352 Rom 4, 9-12.
2353 Rom 4, 16-17 ; Gen 17, 5.
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iustitiam. Intellegite ergo quoniam qui ex fide, hi sunt filii
Abraham.  Providens  autem  Scriptura  quia  ex  fide
iustificat  gentes  Deus,  praenuntiavit  Abrahae,  Quia
benedicentur in te omnes gentes : ita ut qui ex fide sunt,
benedicantur  cum  fideli  Abraham2354. Iam  aliquanto
post in eadem Epistola :  Fratres, inquit,  secundum
hominem dico ; tamen hominis confirmatum testamentum
nemo irritum facit aut superordinat. Abrahae dictae sunt
promissiones et semini eius2355. Non dicit : Et seminibus,
tamquam  in  multis ;  sed  tamquam  in  uno : [85] Et
semini  tuo2356,  quod  est  Christus. Item paulo  post :
Omnes enim vos, inquit,  unum estis in Christo Iesu ; si
autem  vos  estis  Christi,  ergo  Abrahae  semen  estis,
secundum promissionem haeredes2357.

XI.  Secundum  istum  ergo  intellectum
apostolicum inveniuntur Iudaei qui Christiani non
sunt, cum ex carne Abrahae originem ducant, non
esse filii Abrahae. Cum enim dicit :  Intellegite ergo
quoniam qui ex fide, hi sunt filii Abrahae2358 ; profecto
significat eos qui ex fide non sunt, non esse filios
Abrahae.  Ac  per  hoc,  nisi  Iudaeis  eo  modo sit
pater  Abraham,  quomodo  est  nobis,  quid  eis
prodest, quod de carne eius exorti sunt, et nomen
sine virtute tenuerunt ? Cum autem ad Christum
transeunt, et incipiunt esse ex fide filii  Abrahae,
2354 Gal 3, 6-9 ; Gen 15, 6 ; Rom 4, 3 ; Iac 2, 23 ; Gen 12, 3 ; 22, 18 ; 26, 4 ;
Act 3, 25.
2355 Gal 3, 15-16.
2356 Gen 13, 15 ; 17, 8.
2357 Gal 3, 28-29.
2358 Gal 3, 7.
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tunc  erunt  Iudaei,  non  in  manifesto,  sed  in
abscondito,  circumcisione  cordis ;  spiritu,  non
littera ; quorum laus non sit ex hominibus, sed ex
Deo2359. Ab hac autem fide alienati, in ramis fractis
deputabuntur ex illa  olea in cuius radicem idem
dicit apostolus inseri oleastrum2360, id est gentes ;
quod utique non fit per carnem, sed per fidem ;
neque  per  Legem,  sed  per  gratiam ;  nec  per
litteram,  sed  per  spiritum ;  neque  carnis
circumcisione, sed cordis ; nec in manifesto, sed
in  abscondito ;  nec  laude ex hominibus,  sed ex
Deo :  ut  sit  unusquisque  Christianus,  sicut  non
carnalis  sed  spiritalis  Abrahae  filius ;  ita  non
carnalis  sed  spiritalis  Iudaeus,  nec  carnalis  sed
spiritalis  Israelita.  Nam  et  de  isto  nomine  sic
Apostolus loquitur : Non enim omnes qui ex Israel, hi
sunt Israel : neque qui sunt semen Abraham, omnes filii ;
sed in Isaac vocabitur tibi semen : hoc est, non ii qui filii
carnis,  hi  filii  Dei,  sed  filii  promissionis  deputantur  in
semen2361. Nonne mirabilia magna sunt [86] ista2362,
profundumque mysterium, ut multi ex Israel nati,
non sint  Israel,  et  multi  non sint  filii,  cum sint
semen  Abrahae ?  Quomodo  enim  non  sunt,
quomodo  nos  sumus ?  nisi  quia  non  sunt  filii
promissionis  ad Christi  gratiam pertinentes,  sed
filii  carnis  nomen inane gestantes ?  Ac per  hoc

2359 Rom 2, 28-29.
2360 Rom 11, 17-24.
2361 Rom 9, 6-8 ; Gen 21, 12 ; Hebr 11, 18.
2362 Ps 135, 4.
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nec  illi  sunt  Israel,  sicut  sumus  nos ;  nec  nos
sumus  Israel,  sicut  sunt  illi.  Nos  enim  sumus
secundum  spiritalem  regenerationem,  illi
secundum carnalem generationem.

XII. Intuendum est quippe ac discernendum,
alium  esse  Israel  qui  propter  carnem  nomen
accepit,  alium  vero  qui  propter  spiritum,  rem
quae illo nomine significatur, obtinuit. Numquid
enim ex Agar ancilla  Sarae nati  sunt Israelitae ?
nonne  Ismael  ex  illa  natus  est,  et  non
Israelitarum, sed Ismaelitarum gentem suo semine
propagavit ? De Sara autem venit Israel per Isaac,
qui ex promissione natus est Abrahae2363.  Tamen
cum  secundum  propaginem  carnis  se  ita  res
habeat,  venitur  ad  intellectum  spiritalem,  et
inveniuntur  ad  Saram  non  pertinere  carnales
Israelitae,  qui ex illa  carnis  originem ducunt ;  et
pertinere  ad  eam  potius  Christiani,  qui  non
secundum Ismael filii sunt carnis, sed secundum
Isaac filii  sunt promissionis,  non ad ipsius Isaac
carnale  semen,  sed  ad  spiritale  mysterium
pertinentes.  Ita  quippe  ad  Galatas  Apostolus
loquitur : Dicite mihi, sub Lege esse volentes, Legem non
audistis ? Scriptum est enim quod Abraham duos filios
habuit,  unum de ancilla,  et unum de libera2364.  Sed ille
quidem qui de ancilla, secundum carnem natus est : qui
autem  de  libera,  per  repromissionem ;  quae  sunt  in
allegoria. Haec enim sunt duo Testamenta. Unum quidem

2363 Gen 18, 10.
2364 Gen 16, 15 ; 21, 2.
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a monte  Sina,  in  servitutem  generans,  quod  est  Agar :
Sina enim mons est in Arabia, quae coniunctus est huic
quae  nunc  est  Ierusalem,  et  servit [87] cum filiis  suis.
Quae autem sursum est  Ierusalem,  libera est ;  quae est
mater  nostra.  Scriptum est  enim,  Laetare  sterilis,  quae
non paris, erumpe et exclama, quae non parturis ; quia
multi filii desertae, magis quam eius quae habet virum2365.
Nos  autem,  fratres,  secundum  Isaac  promissionis  filii
sumus. Sed sicut tunc, qui secundum carnem natus fuerat,
persequebatur  eum qui  secundum spiritum,  ita et  nunc.
Sed quid dicit Scriptura ? Eice ancillam et filium eius ;
non  enim haeres  erit  filius  ancillae  cum filio  liberae2366.
Nos autem, fratres, non sumus ancillae filii, sed liberae ;
qua libertate Christus nos liberavit2367.

XIII. Ecce secundum istam spiritalem atque
apostolicam intellegentiam nos potius pertinemus
ad  liberam  Saram,  qui  ex  illa  nullam  carnis
propaginem trahimus :  Iudaei  autem, qui  ex illa
carnis  propaginem  trahunt,  ad  Agar  potius
ancillam  pertinere  monstrantur,  de  qua  carnis
propaginem  non  trahunt.  In  nepotibus  etiam
Abrahae et Sarae, id est filiis  Isaac et Rebeccae,
illis geminis Esau et Iacob, qui postea vocatus est
Israel,  hoc  ipsum  magnum  et  profundum
mysterium  reperitur.  De  quo  idem  apostolus
loquens,  cum  per  Isaac  promissionis  filios
commemorasset  ad  Christi  gratiam pertinentes :

2365 Is 54, 1.
2366 Gen 21, 2-10.
2367 Gal 4, 21 ; 5, 1.
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Non  solum  autem, inquit,  sed  et  Rebecca  ex  uno
concubitu  habens,  Isaac  patris  nostri.  Nondum  enim
natis, nec qui egerint aliquid boni aut mali, ut secundum
electionem propositum Dei maneret, non ex operibus, sed
ex vocante dictum est ei, Quia maior serviet minori ; sicut
scriptum  est,  Iacob  dilexi,  Esau  autem  odio  habui2368.
Haec  certe  doctrina  apostolica  atque  catholica
satis evidenter indicat nobis, secundum originem
carnis ad Saram Iudaeos, id est Israelitas ; ad Agar
[88] vero  Ismaelitas  pertinere2369 :  secundum
autem mysterium spiritus, ad Saram Christianos,
ad Agar Iudaeos. Item secundum originem carnis
ad  Esau,  qui  dictus  est  etiam  Edom,  gentem
Idumaeorum ;  ad  Iacob  autem,  qui  dictus  est
etiam  Israel2370,  gentem  Iudaeorum :  porro
secundum mysterium spiritus,  ad Esau Iudaeos,
ad  Israel  pertinere  Christianos.  Ita  quippe
impletur quod scriptum est : Maior serviet minori, id
est,  prior  natus  populus  Iudaeorum  posteriori
nato populo Christianorum. Ecce quemadmodum
sumus  Israel  adoptione  divina,  non  humana
cognatione  gloriantes ;  nec  in  manifesto,  sed  in
occulto ;  nec littera,  sed spiritu ;  nec carnis,  sed
cordis circumcisione Iudaei2371.

XIV.  Quae cum ita  se habeant,  non tamen
debemus consuetudinem sermonis humani inepta

2368 Rom 9, 10-13 ; Gen 25, 23 ; Mal 1, 2-3.
2369 Gen 25, 30.
2370 Gen 32, 28.
2371 Rom 2, 28-29.
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loquacitate  confundere,  et  in rebus discernendis
frequentata  vocabula  perturbata  significatione
miscere, ut eos qui Christiani sunt et appellatione
usitatissima  Christiani  vocantur,  inusitato
vocabulo  aliquis  affectet  appellare  Iudaeos ;  vel
cum  sit  ipse  voceturque  Christianus,  Israelitae
potius  nomine  delectetur ;  et  quod  in  mysterio
debet  semper  intellegere,  parcius  autem  ore
proferre,  hoc  in  quotidiana  loquendi
consuetudine  magis  eligat  frequentare  inepta
insolentia,  et,  si  dici  potest,  imperita  scientia.
Numquid enim Apostoli, per quos ea didicimus,
ista nesciebant, quomodo nos potius simus semen
Abrahae  secundum  Isaac  promissionis
haeredes2372 ; et Iudaei spiritu, non littera ; cordis
circumcisione,  non  carnis2373 ;  et  non  secundum
carnem Israel, sed Israel Dei ? Sciebant utique ista
multo sapientius certiusque quam nos ; et tamen
in loquendi consuetudine Iudaeos et Israelitas eos
appellabant,  qui [89] secundum  carnem  de
Abrahae  stirpe  venientes,  ab  omnibus
vocitabantur hoc nomine.

XV. Iudaei signa petunt, ait apostolus Paulus, et
Graeci  sapientiam  quaerunt :  nos  autem  praedicamus
Christum  crucifixum,  Iudaeis  quidem  scandalum,
Gentibus autem stultitiam ; ipsis autem vocatis Iudaeis et
Graecis, Christum Dei Virtutem, et Dei Sapientiam2374.

2372 Gal 3, 29 ; 4, 28.
2373 Rom 2, 28-29.
2374 1 Cor 1, 22-24.
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Quos dixit Graecos, hos etiam Gentium nomine
significavit, eo quod haec lingua maxime excellit
in Gentibus : Iudaeos tamen ipsos vocavit, quos
omnes hoc nomine appellant.  Nam si Christiani
ipsi  sunt  Iudaei,  Christianis  est  ergo  scandalum
Christus  crucifixus,  de  quo  dictum  est :  Iudaeis
quidem  scandalum. Quis  hoc  nisi  insanissimus
sentiat ? Item dicit :  Sine  offensione  estote  Iudaeis  et
Graecis  et  Ecclesiae  Dei2375.  Quomodo  ista
distingueret,  si  et  Ecclesiam  Dei  in  quotidiana
loquendi  consuetudine  Iudaeos  appellare
deberet ? Item ait : Quos et vocavit nos, non solum ex
Iudaeis, sed etiam ex Gentibus2376. Quomodo vocavit
ex Iudaeis,  si  potius  ex non Iudaeis  vocavit,  ut
essent  Iudaei ?  Item  de  Israelitis :  Quid  ergo
dicemus ? inquit :  Quia  gentes  quae  non  sectabantur
iustitiam,  apprehenderunt  iustitiam ;  iustitiam  autem
quae ex fide est. Israel autem persequens legem iustitiae,
in legem iustitiae non pervenit. Quare ? Quia non ex fide,
sed  quasi  ex  operibus :  offenderunt  enim  in  lapidem
offensionis2377. Item :  Ad Israel autem quid dicit ? Tota
die  extendi  manus  meas  ad populum non  credentem et
contradicentem2378.  Et  secutus  adiungit :  Dico  ergo,
Numquid repulit Deus plebem suam ? Absit. Nam et ego
Israelita  sum,  ex  semine  Abrahae  de  tribu  Beniamin.

2375 1 Cor 10, 32.
2376 Rom 9, 24.
2377 Rom 9, 30-32.
2378 Rom 10, 21.
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Non repulit Deus plebem suam, quam [90] praescivit2379.
Quomodo  hic  appellavit  Apostolus  Israel  non
credentem et  contradicentem,  si  Christiani  sunt
Israel,  vel  quomodo  se  appellavit  Israelitam ?
Numquid  ex  eo  quod  Christianus  factus  erat ?
Non utique ;  sed ex eo quod secundum carnem
fuerat  ex  semine  Abraham,  de  tribu  Beniamin ;
quod non sumus nos secundum carnem, quamvis
secundum fidem simus  semen  Abrahae,  ac  per
hoc et Israel. Sed aliud est quod agnoscit altioris
intellegentia  sacramenti,  aliud  quod  exposcit
quotidiana consuetudo vocabuli

XVI. Denique Aptus iste nescio quis, de quo
scripsisti  quod  doceat  iudaizare  Christianos,  eo
modo se, sicut insinuavit Sanctitas tua, Iudaeum
et Israelitam vocat, ut ab escis prohibeat, quas pro
temporis  illius  congruentia  Lex  per  sanctum
famulum  Dei  Moysen  data  prohibebat2380,  et
caeteras illius  temporis  observationes,  iam nunc
apud  Christianos  abolitas  remotasque,
persuadeat ;  quas  umbras  futurorum  appellat
Apostolus2381, ut et prophetia in illis intellegatur, et
eorum observatio iam evacuata monstretur : unde
apparet  quare  se  iste  Aptus  velit  Israelitam
Iudaeumque vocitari, non spiritaliter, sed omnino
carnaliter.  Nos  autem  nec  illis  observationibus,
quae Novo Testamento revelato evacuatae sunt,

2379 Rom 11, 1-2.
2380 Lev 11, 1-42 ; Deut 14, 3-21.
2381 Col 2, 16-17.
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tenemur obstricti, et praecepta Legis, huic etiam
tempori  necessaria,  qualia  sunt :  Non  adulterabis,
Non homicidium facies, Non concupisces2382, et si quod
est  aliud  mandatum,  quod  in  hoc  sermone
recapitulatur :  Diliges  proximum  tuum  tamquam
teipsum2383 ;  non  viribus  humanis,  quasi  nostram
constituentes iustitiam2384,  sed  gratia Dei per Iesum
Christum  Dominum  nostrum2385,  in  ea  iustitia,  quae
nobis  ab  illo  est,  observanda  esse  didicimus  et
docemus  Nec  tamen  ideo  nos  negamus  semen
Abrahae, [91] quibus  dicit  Apostolus :  Vos  ergo
Abrahae semen estis2386 ; aut Iudaeos in abscondito,
de qualibus idem dicit :  Non enim qui in manifesto
Iudaeus  est,  neque  quae  in  manifesto  in  carne  est
circumcisio ;  sed  qui  in  abscondito  Iudaeus  est,  et
circumcisio cordis, quae est spiritu, non littera, cuius laus
non  ex  hominibus,  sed  ex  Deo  est2387 ;  aut  Israelitas
spiritales,  ad eum scilicet  pertinentes cui  minori
praedictum est serviturum esse maiorem2388 :  sed
haec vocabula nobis non indecenter imponimus ;
eaque mysteriorum intellegentia continemus, non
verborum insolentia ventilamus.

2382 Ex 20, 13-17.
2383 Lc 10, 27 ; Gal 5, 14 ; Iac 2, 8.
2384 Rom 10, 3.
2385 Rom 7, 25.
2386 Gal 3, 29.
2387 Rom 2, 28-29.
2388 Gen 25, 23 ; Rom 9, 12.
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EPISTOLA CXCVII.2389

DOMINO  BEATISSIMO  HESYCHIO,xl

AUGUSTINUS.

Augustinus  Hesychio  Salonitano  episcopo,  de  die
supremo  mundi  non  inquirendo,  deque  Hebdomadibus
Danielis.

I. Ad  Sanctitatem  tuam  filio  tuo
compresbytero  nostro  remeante  Cornuto,  per
quem  litteras  tuae  Venerationis  accepi,  quibus
exiguitatem  meam  visitare  dignatus  es,  tandem
rescripta  persolvo,  et  debitum  resalutationis
obsequium,  multum  me  commendans
acceptissimis  Domino  precibus  tuis,  domine
beatissime  frater.  De  propheticis  autem  dictis
saepe  praedictis,  de  quibus  voluisti  ut  aliquid
scriberem,  melius  mihi  visum  est  sancti
Hieronymi  hominis  doctissimi  expositiones
eorumdem  verborum  (ne [92] illas  forte  non
habeas)  de  opusculis  eius  excerptas  dirigere
Beatitudini  tuae.  Si  autem iam eas habebas,  nec
inquisitioni tuae satisfaciebant, quid de his sentias,
peto  mihi  rescribere  non  graveris ;  et
quemadmodum  ipse  eadem  prophetica  oracula
intellegas.  Ego  enim  maxime  illud  de
Hebdomadibus Danielis secundum tempus quod
iam transactum est, intellegendum puto : nam de
Salvatoris  adventu,  qui  exspectatur  in  fine,

2389 Alias LXXVIII, quæ autem 197 erat, nunc in Appendice Bendedict, est
16. – Scripta videtur sub finem an. 418 aut init. 419.
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tempora  dinumerare  non  audeo ;  nec  aliquem
prophetam de hac re numerum annorum existimo
praefiniisse, sed illud potius praevalere, quod ipse
Dominus  ait :  Nemo potest  cognoscere  tempora,  quae
Pater posuit in sua potestate2390.

II. Quod enim in alio loco ait :  De die autem
illa  et  hora  nemo scit2391,  sunt  qui  sic  accipiunt,  ut
putent se posse computare tempora ;  diem vero
tantummodo ipsum et horam neminem scire : ubi
omitto dicere quemadmodum soleant Scripturae
diem vel horam etiam pro tempore ponere. Sed
certe  illud  de  ignorantia  temporum  apertissime
dictum est. Nam cum hinc Dominus interrogatus
esset a discipulis suis : Nemo, inquit, potest cognoscere
tempora,  quae  Pater  posuit  in  sua  potestate2392. Non
enim dixit : "Diem", vel, "Horam", sed,  tempora ;
quae in brevi spatio non solent diei, sicut dies vel
hora, maxime si graecum intueamur eloquium, ex
qua lingua in nostram eumdem librum, ubi hoc
scriptum  est,  scimus  esse  translatum ;  quamvis
latine satis exprimi non potuerit. Ibi enim graece
legitur,  χρόνους  ἢ  καιροὺς.  Nostri  autem
utrumque  hoc  verbum  tempora  appellant,  sive
χρόνους,  sive  καιροὺς,  cum  habeant  haec  duo
inter  se non neglegendam differentiam.  καιρούς
quippe  appellant  Graeci  tempora  quidem,  non
tamen quae in spatiorum voluminibus transeunt,

2390 Act 1, 7.
2391 Mt 24, 36 ; Mc 13, 32.
2392 Act 1, 7.
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sed  quae  in  rebus  ad  aliquid  opportunis, [93]
sentiuntur ;  sicut  messis,  vindemia,  calor,  frigus,
pax, bellum, et si qua similia : χρόνους autem ipsa
spatia temporum vocant.

ΙΙΙ. Et  hoc  certe  ipsi  Apostoli  non  ita
quaesierunt,  quasi  unum  novissimum  diem  vel
horam,  id  est  exiguam  diei  partem  scire
voluissent ;  sed  utrum  iam  esset  opportunum
tempus quo regnum repraesentaretur Israel. Tunc
audierunt : Nemo potest cognoscere tempora, quae Pater
posuit  in  sua  potestate, id  est  χρόνους  ἢ  καιροὺς :
quod si latine diceretur,  tempora aut opportunitates,
nec sic quod dictum est,  esset expressum ;  quia
sive  opportuna,  sive  importuna  sint  tempora,
καιροὶ dicuntur.  Tempora  ergo  computare,  hoc
est,  χρόνους,  ut  sciamus quando sit  finis  huius
saeculi  vel  adventus  Domini,  nihil  mihi  aliud
videtur,  quam  scire  velle  quod  ipse  ait  scire
neminem posse.

IV. Opportunitas  vero  illius  temporis
profecto  non  erit  antequam  praedicetur
Evangelium  in  universo  orbe  in  testimonium
omnibus  gentibus.  Apertissima  enim  de  hac  re
legitur  sententia  Salvatoris  dicentis :  Et
praedicabitur  hoc  Evangelium regni  in  universo  orbe  in
testimonium  omnibus  gentibus,  et  tunc  veniet  finis2393.
Tunc  veniet, quid  est,  nisi  "ante  non  veniet" ?
Quanto  post  ergo  veniat,  incertum  nobis  est ;
ante  tamen  non  esse  venturum dubitare  utique
2393 Mt 24, 14.
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non debemus. Si ergo susciperent hunc laborem
servi Dei,  ut,  peragrato orbe terrarum, quantum
possent  colligerent  quid  remanet  gentium  ubi
nondum  est  Evangelium  praedicatum,  hinc
advertere  utcumque  possemus  quantum  hoc
tempus longe sit a fine saeculi. Quod si propter
quaedam  loca  inaccessibilia  et  inhospita  fieri
posse  non  creditur,  ut  a  servis  Dei  peragretur
orbis, et quot quantaeque sint [94] adhuc gentes
sine  Christi  Evangelio,  fideliter  renuntietur ;
multo  minus  existimo  in  Scripturis  posse
comprehendi, quanta usque ad finem futura sint
tempora,  quandoquidem  in  eis  legimus :  Nemo
potest  cognoscere  tempora,  quae  Pater  posuit  in  sua
potestate2394. Unde  si  iam  nobis  certissime
nuntiatum  fuisset  in  omnibus  gentibus
Evangelium praedicari,  nec  sic  possemus dicere
quantum  temporis  remaneret  usque  ad  finem ;
sed  magis  magisque  iam  propinquare  merito
diceremus.  Nisi  quis  forte  respondeat,  tanta
celeritate praedicato Evangelio Romanas gentes et
plerasque barbaras occupatas, atque ita nonnullas
non paulatim, sed subito ad fidem Christi fuisse
conversas, ut non sit incredibile paucis annis, etsi
non  vitae  nostrae  qui  iam  senuimus,  certe
iuvenum qui venturi sunt ad senectam, universas
omnino  residuas  gentes  Evangelio  posse
compleri.  Sed  si  ita  erit,  facilius,  cum  factum

2394 Act 1 7.
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fuerit,  probari  experiendo,  quam  legendo,
antequam fiat, inveniri potest.

V. Hoc me compulit dicere cuiusdam opinio,
quem presbyter  quoque  Hieronymus  temeritatis
notat2395, quod ausus fuerit Danielis Hebdomadas
de  adventu  Christi  futuro,  non  de  praeterito
exponere.  Si  quid autem pro meritis  potioribus,
sanctae  humilitati  cordis  tui  Dominus  melius
revelavit  sive  revelaverit,  peto  nobiscum
communicare digneris, et haec nostra rescripta sic
accipere,  tamquam hominis,  qui mallem quidem
eorum  quae  a  me  inquisisti,  habere  scientiam
quam ignorantiam ;  sed  quia  id  nondum potui,
magis  eligo  cautam ignorantiam confiteri,  quam
falsam scientiam profiteri. [95]

EPISTOLA CXCVIII.2396

DOMINO  BEATISSIMO,  ET  CARITATE
SINCERISSIMA  VENERANDO  FRATRI  ET
COEPISCOPO  AUGUSTINO,  HESYCHIUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Hesychius Augustino,  significans consideratis divinis
testimoniis  de  sæcuti  fine  videri  sibi,  diem  quidem  et
horam frustra inquiri ;  attamen cognosci  posse  ex signis
num jam instet  tempus adventus  Christi,  quem ut  cito
venturum pie expectari docet.

2395 HIERON., Comm. in Dan. 9, 24.
2396 Alias LXXIX, quæ autem 198 erat,  nunc 148. – Scripta paulo post
superiorem.
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I. Desideranti  et  exspectanti  mihi  sanctus
compresbyter noster Cornutus litteras pertulit Beatitudinis
tuae quae misisti, quae me laetificarunt, quia memoriam
nostri  bonam  habere  dignatus  es,  qui  et  mihi  paucis,
sermone proprio sanctae mentis tuae, de his quae petieram,
in  transitu  significasti.  Aliquanta  autem  de  opusculis
sancti  compresbyteri  Hieronymi  adiunxisti,  ut  meam
quaestionem  lectione  eius  operis  de  sanctis  Scripturis
explere possem. Et quia dignatus es id petere a nobis, ut
quid  senserimus de ipsis  quaestionibus,  per litteras tuae
sincerissimae  caritati  insinuaremus ;  ad  ea  de  quibus
scripta  legi,  prout  intellectus  exiguus  meae  mediocritatis
sentire potuit aut intellegere, infra scripsi.

II. Cum Dei omnipotentis conditoris totius creaturae
arbitrio et potestate cuncta gerantur ; vel quae facta sunt,
vel  quae  etiam  futura  sunt,  sanctorum  Prophetarum
vocibus  cognoscuntur,  qui  priusquam  fierent  ea  quae
futura [96] erant, voluntate divina hominibus sunt locuti.
Unde  satis  admiratione  plenum  est  si  ea  Deus  quae
praedici  voluit,  ad  hominum  sensus  penitus  non  posse
pervenire  constituit,  secundum  hoc  capitulum  quod
Dominus  beatis  Apostolis  locutus  est,  dicens :  Nemo
potest cognoscere tempora, quae Pater posuit in
sua  potestate. Primum  quia  in  antiquissimis  libris
Ecclesiarum non ita scriptum est :  Nemo potest ; sed
scriptum est :  Non est vestrum nosse tempora vel
momenta,  quae  Pater  posuit  in  sua  potestate :
quae  ratio  sermonis  sequenti  verbo recte  completur,  cum
dicit :  Sed  eritis  mihi  testes  in  Ierusalem,  et  in

962



Iudaea,  et  in  Samaria,  et  usque  ad  ultimum
terrae2397.  Non  ergo  Apostolos  testes  consummationis
mundi, sed nominis et resurrectionis suae voluit intellegi.

III. Nam de temporibus cognoscendis ipse Dominus
monet :  Quisnam  est  fidelis  servus  et  prudens,
quem constituit  Dominus super familiam suam,
ut det illis cibum in tempore ? Beatus ille servus
quem  veniens  Dominus  eius  invenerit  sic
facientem2398. Familia  Christi  verbo  praedicationis
pascitur,  et  fidelis  famulus  invenitur,  qui  in  tempore
exspectantibus Dominum, necessariam escam credentibus
praestat. Malus enim servus sic reprehenditur : Quod si
dixerit malus servus, Moram facit dominus meus
venire ; veniet dominus eius in die qua nescit, et
hora  qua  ignorat2399 ; et  reliqua.  Item  arguit  quare
tempus  non  agnoscatur,  dicendo :  Hypocritae,  faciem
coeli  nostis  probare,  tempus  hoc  quare  non
agnoscitis2400 ? Item Apostolus : In novissimis diebus
instabunt  tempora  periculosa2401 :  et  reliqua.  Item
Apostolus : De temporibus autem et momentis [97]
non necesse habemus vobis  scribere :  vos enim
ipsi diligenter scitis quia dies Domini, sicut fur in
nocte,  ita  veniet.  Cum  enim  dixerint,  Pax  et
securitas ; tunc subitaneus illis apparebit interitus,

2397 Act 1, 7-8.
2398 Mt 24, 45-46 ; Lc12, 45-46.
2399 Mt 24, 48. 50 ; Lc12, 45-46.
2400 Lc 12, 56.
2401 2 Tim 3, 1.
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quomodo dolores parturientis, et non effugient2402.
Item Apostolus :  Non retinetis  memoria quia cum
essem apud vos,  haec dicebam vobis ? Et nunc
quid detineat, scitis, ut reveletur in suo tempore.
Nam mysterium iniquitatis iam operatur ; tantum
qui tenet, modo teneat, donec de medio fiat : et
tunc revelabitur ille iniquus, quem Dominus Iesus
interficiet  spiritu  oris  sui2403.  Item  Dominus  in
Evangelio  increpat  Iudaeos :  Et  tu,  si  cognovisses
tempus  visitationis  tuae,  forsitan  permansisses ;
nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis2404.  Et
Dominus  sic  praedicat  ad  Iudaeos : Poenitentiam
agite ;  completa  sunt  tempora,  credite
Evangelio2405.  Et  ad  Iudaeos  quidem  recte  completa
dicebat, quia eorum tempora post eius praedicationem et
triginta et quinque, vel quadraginta annos finita sunt. Et
in  Daniele : Quoadusque  interfecta  est  bestia,  et
periit, et corpus eius datum est ut comburatur ; et
reliquarum bestiarum regnum translatum est,  et
magnitudo vitae data est eis usque ad tempus et
tempus ; quod graece dicitur, ἕως χρόνου καὶ καιροῦ.
Et  insequitur : Et  ecce  cum nubibus  coeli  quasi
Filius  hominis  veniens2406.  Mysterium  bestiae  e
reliquarum  bestiarum  translatione  intellegentibus
Scripturam manifestum est.

2402 1 Thess 5, 1-3.
2403 2 Thess 2, 5-8 ; Is 11, 4.
2404 Lc 19, 42. 44.
2405 Mc 1, 15.
2406 Dan 7, 11-13.
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IV. Adventus  Domini  diligendus  est  et
exspectandus. Est enim magna beatitudo diligentibus eius
adventum,  sicut  testimonium  perhibet  beatus  apostolus
Paulus :  De  coetero, inquit,  reposita  est  mihi
corona iustitiae, quam [98] reddet mihi Dominus
iustus iudex in illa  die :  non autem mihi solum,
sed  et  iis  qui  diligunt  adventum Domini2407.  Et
Dominus  in  Evangelio :  Tunc iusti  fulgebunt  sicut
sol in regno patris sui2408. Item propheta : Ecce enim
tenebrae et caligo operient terram super gentes ;
in te vero apparebit Dominus, et maiestas eius in
te videbitur2409.  Item propheta : Qui vero exspectant
Dominum,  exsultabunt  cum  virtute ;  producent
pennas sicut aquilae,  current et non laborabunt,
ambulabunt  et  non  esurien2410.  Et  plurima  talia,
quae  ad  beatitudinem  eorum  pertinent,  qui  diligunt
adventum Domini, inveniuntur.

V. Quod  autem  nemo  possit  mensuras  temporum
colligere,  manifestum est. Evangelium quidem dicit : De
die  illa  et  hora  nemo  scit2411 ; ego  autem  pro
impossibilitate  intellectus  mei  dico,  neque  diem,  neque
mensem,  neque  annum adventus  ipsius  sciri  posse ;  sed
signa  quae  sunt  adventus  videndo  et  credendo,  et
exspectare  me  convenit,  et  credentibus  escam  hanc
retribuere,  ut  exspectantes  diligant  adventum  eius,  qui

2407 2 Tim 4, 8.
2408 Mt 13, 43.
2409 Is 60, 2.
2410 Is 40, 31.
2411 Mt 24, 36 ; Mc 13, 32.
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dixit : Haec omnia cum videritis, scitote quoniam
prope  est  in  ianuis2412. Signa  ergo  evangelica  et
prophetica quae in nobis completa sunt, adventum Domini
manifestant.  Nam  frustra  aut  qui  quaerunt,  aut  qui
calumniantur,  dies  et  annos  in  computo  comprehendere
quaerunt,  cum scriptum sit,  quia :  Et nisi  abbreviati
fuissent dies illi, non fieret salva omnis caro : sed
propter electos breviabuntur dies illi2413. Certum est
tempus carere computo, quod breviandum est a Domino,
qui tempora constituit ; appropinquasse autem adventum
eius, cuius signa adventus aliqua videmus ex iis quae facta
sunt, esse completa, et [99] iterum dicit : His autem fieri
incipientibus, respirabitis et levabitis capita vestra,
quoniam  appropinquabit  redemptio  vestra2414.
Quae  autem  signa  dixit  videnda,  manifestum  est  in
Evangelio  sancti  Lucae :  Et  Ierusalem calcabitur  a
gentibus,  donec  impleantur  tempora  gentium2415.
Hoc factum est, et fieri nulli dubium est. Et insequitur :
Et erunt signa in sole, et luna, et in stellis, et in
terra pressura gentium2416. Ea quae patimur confiteri
et poena compellit, si forte non curet voluntas : nam in uno
tempore et signa in coelo,xli et pressuram gentium in terris
ab  hominibus  videri  et  sustineri  manifestum  est.  Et
insequitur : Arescentibus hominibus prae timore, et

2412 Mt 24, 33.
2413 Mt 24, 22 ; Mc 13, 20.
2414 Lc 21, 28.
2415 Lc 21, 24.
2416 Lc 21, 25.
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exspectatione quae supervenient universo orbi2417.
Nullam patriam, nullum locum nostris  temporibus  non
affligi,  aut humiliari  certum est, sicut dictum est :  Prae
timore,  et  exspectatione  quae  supervenient
universo  orbi :  et  omnia  signa,  quae  superius
Evangelium  legentibus  manifestat,  ex  maxima  parte
completa sunt.

VI. Quod autem dictum est. Et praedicabitur hoc
Evangelium in  universo  mundo,  et  tunc  veniet
finis2418 ;  prius...  quod  ipsius  Domini  repromissio  talis
fuit, ut ipsi Apostoli eius nominis et resurrectionis testes
fierent in Ierusalem, et in Iudaea, et in Samaria, et
usque  ad  extremum  terrae2419,  et  Apostolus  hae
auctoritate  docet :  Sed  dico,  numquid  non
audierunt ? In omnem terram exivit sonus eorum,
et  in  fines  orbis  terrae  verba  eorum2420.  Item :
Propter spem quae reposita est vobis, quam ante
audistis in verbo veritatis Evangelii, quod advenit
in vos, sicut et in omni mundo est fructificans et
crescens2421. Sed ab Apostolis nuntiata fides in gentibus,
habuit multos persecutores, ut retenta tardius invalesceret,
ut  illud  impleretur :  Ante  haec  omnia,  primum in
vos  manus  immittent  suas,  et  persequentur,  et
tradent vos in synagogas et in custodias, ducentes
ad [100] reges  et  ad  praesides,  propter  nomen

2417 Lc 21, 26.
2418 Mt 24, 14.
2419 Act 1, 8.
2420 Rom 10, 18 ; Ps 18, 5.
2421 Col 1, 5-6.
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meum2422 :  ut  illud  impleretur  quod scriptum erat ;  Et
velociter  reaedificaberis  a  quibus  destructa  es.
Nam  ex  quo  clementissimi  imperatores  christiani  Dei
voluntate  esse  coeperunt ;  quamquam  paulatim  fides,
causa  persecutionis,  crescebat  in  saeculo,  factis  regibus
Christianis, ubique in parvo tempore Christi Evangelium
penetravit.

VII. Expositio  sane  beati  Danielis  de
Hebdomadibus2423,  quamvis  sanctus  compresbyter  noster
Hieronymus  exposuit2424,  qualiter  doctores  Ecclesiarum
tradidissent, lectorem suspendit. Nam si ipse doctissimus
vir  compresbyter  noster  ait  periculosum  esse  de
magistrorum  Ecclesiarum  iudicare  sententiis,  et  alterum
praeferre alteri ; quanto magis hoc lector facere non potest,
quod magister facere dubitavit ! Nos autem credimus quod
Dominus ait : Quia coelum et terra transient ; iota
autem unum, vel unus apex non transiet a Lege,
donec  omnia  fiant2425.  Quomodo  ergo  mysterium
Hebdomadarum  sit  impletum  usque  ad  nativitatem  et
passionem  Christi,  admiror ;  cum  illud  in  dimidio
hebdomadae Propheta locutus est,  dicendo :  In dimidio
hebdomadae  tolletur  sacrificium  meum,  et
supplicatio,  et  abominatio  desolationum  erit  ad
sacrificium2426.  Haec  ergo  abominatio  si  iam completa
fuerat, quomodo Dominus monet et dicit : Cum videritis

2422 Lc 21, 12.
2423 Dan 9, 24-27.
2424 Cf. HIERON., Comm. in Dan. 9, 24.
2425 Mt 5, 18.
2426 Dan 9, 27.
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abominationem desolationis, quod dictum est per
Danielem prophetam, stantem in loco sancto, qui
legit,  intellegat2427 ?  Ego  autem  ne  petitionis
Beatitudinis tuae contemptor essem, haec quemadmodum
sensi, scripsi ad tuam Caritatem. Plenius autem dignare
nos verbo gratiae tuae rescribendo instruere  et laetificare.
[101]

EPISTOLA CXCIX.2428

DE FINE SAECULI.xlii

DOMINO  BEATISSIMO,  ET  VENERABILITER
SUSPICIENDO  FRATRI  ET  COEPISCOPO
HESYCHIO, AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus  Hesychio  commonstrans  quomodo  sint
intelligenda Scripturæ loca,  quæ varie  loquuntur  de fine
sæculi,  quodque  præstat  non  inquirere  tempus  adventus
Christi,  sed  hoc  agere  ut  unusquisque  ad  excipiendum
illum sit paratus.

I.  Accepi  litteras  Venerationis  tuae,  quibus
valde  salubriter  exhortaris  ut  Salvatoris  nostri
diligatur  et  desideretur  adventus.  Facis  hoc  ut
servus  bonus  eiusdem  patrisfamilias,  avidus
lucrorum Domini tui, et volens habere plurimos
socios  dilectionis  qua  ipse  praecipue  et
perseveranter  accenderis.  Intuentes  igitur  quod
commemorasti de Apostolo, quia Dominum dixit
redditurum  coronam  iustitiae,  non  tantum  sibi,

2427 Mt 24, 15 ; Mc 13, 14 ; Dan 9, 27.
2428 Alias CXXX, quæ autem 199 erat, nunc 262. – Scripta post superiorem
anno 419.
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sed  et  omnibus  qui  diligunt  manifestationem
eius2429,  ita  recte  vivimus,  et  in  hoc  saeculo
tamquam  peregrini  agimus,  cum  se  in  hac
dilectione cor nostrum proficienter extendit ; sive
citius  sive  tardius  veniat  quam  putatur,  cuius
manifestatio  fideli  caritate  diligitur,  et  pio
desideratur affectu.  Servus quippe ille  qui dicit :
Moram facit dominus meus2430 ; et percutit conservos
suos, manducat et bibit  cum [102] ebriosis,  non
utique  diligit  manifestationem eius.  Ex moribus
enim  apparet  animus  eius ;  quos  mores,  licet
breviter,  ideo magister  bonus curavit  exprimere,
id  est  superbiam  atque  luxuriam,  ne  quod
dicebat :  Moram  facit  dominus  meus, desiderio
domini sui dicere crederetur, quo ardebat ille qui
dicebat :  Sitivit  anima mea ad Deum vivum : quando
veniam,  et  apparebo  ante  faciem  Dei ?2431 Dicendo
enim,  quando  veniam ? moras  se  perpeti  moleste
ferebat ;  quia  etiam  quod  tempore  acceleratur,
desiderio tardum videtur. Quomodo autem tardus
est eius adventus, vel quomodo longe futurus est,
cum ipsi  Apostoli,  tempore quo adhuc erant in
carne,  dixerint :  Novissima  hora  est2432 quamvis  a
Domino audierint :  Non est vestrum scire tempora ?.
Hoc  ergo  nesciebant  quod  nescimus  et  nos
(quantum  ad  me  attinet  dico,  et  eos  qui  hoc

2429 2 Tim 4, 8.
2430 Mt 24, 48-49 ; Lc 12, 45.
2431 Ps 41, 3.
2432 1 Io 2, 18.
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mecum nesciunt) ;  et  tamen quibus dictum est :
Non est vestrum scire tempora, quae pater posuit in sua
potestate2433,  diligebant  eius  manifestationem2434,  et
dabant  conservis  suis  in  tempore  cibaria,  nec
percutiebant  eos  dominando  eis,  nec
luxuriabantur  cum amatoribus  mundi,  dicentes :
Moram facit Dominus meus2435.

II.  Alia  est  ergo  ignorantia  temporum,  alia
labes  morum  amorque  vitiorum.  Nam  et
apostolus  Paulus  quando  dicebat :  Non  cito
moveamini mente, neque terreamini, sive per verbum sive
per epistolam, tamquam per nos missam, quasi instet dies
Domini2436 ; nolebat utique ut crederent eis qui iam
propinquare  Domini  arbitrabantur  adventum :
nec  tamen  volebat  ut,  tamquam  servus  ille,
dicerent :  Moram  facit  Dominus  meus  venire, et
traderent  se  superbiae  luxuriaeque  perdendos ;
sed  sic [103] eos  nolebat  de  propinquante  die
novissimo falsis  auscultare  rumoribus,  ut  tamen
vellet  eos paratos adventum Domini sui,  lumbis
accinctis et lucernis ardentibus opperiri2437 : quibus
dicit :  Vos autem, fratres,  non estis in tenebris,  ut vos
dies ille tamquam fur comprehendat. Omnes enim vos filii
lucis  estis  et  filii  diei ;  non  sumus  noctis  neque

2433 Act 1, 7.
2434 2 Tim 4, 8.
2435 Mt 24, 45. 48-49 ; Lc. 12, 42. 45.
2436 2 Thess 2, 2.
2437 Lc 12, 35-36.

971



tenebrarum2438.  Ille  autem qui sic dicit.  Moram facit
Dominus meus venire, ut percutiat conservos suos, et
epuletur  cum  ebriosis,  non  est  filius  lucis,  sed
tenebrarum ;  et  ideo eum tamquam fur dies ille
comprehendet : quod unusquisque debet etiam de
die huius vitae suae novissimo formidare. In quo
enim quemque invenerit suus novissimus dies, in
hoc eum comprehendet mundi novissimus dies ;
quoniam qualis in die isto quisque moritur, talis in
die illo iudicabitur.

III.  Ad  hoc  pertinet  quod  in  Evangelio
secundum Marcum ita scriptum est :  Vigilate ergo,
quia  nescitis  quando  dominus  domus  veniat ;  sero,  an
media  nocte,  an  galli  cantu,  an  mane,  ne  cum venerit
repente, inveniat vos dormientes. Quod autem vobis dico,
omnibus dico, Vigilate2439. Quibus enim omnibus dicit,
nisi  electis  et  dilectis  suis  ad  corpus  eius
pertinentibus,  quod est  Ecclesia2440 ?  Non solum
ergo  illis  dixit,  quibus  tunc  audientibus
loquebatur ; sed etiam illis qui fuerunt post illos
ante nos, et ad nos ipsos, et qui erunt post nos
usque ad eius novissimum adventum. Numquid
autem omnes inventurus est dies ille in hac vita,
aut  quisquam  dicturus  est  quod  ad  defunctos
etiam pertineat  quod ait :  Vigilate,  ne  cum repente
venerit, inveniat vos dormientes ? Cur itaque omnibus
dicit, quod ad eos solos pertineat qui tunc erunt,

2438 1 Thess 5, 4-5.
2439 Mc 13, 35-37.
2440 Col 1, 24.
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nisi quia eo modo ad omnes pertinet, quomodo
dixi ? Tunc enim unicuique [104] veniet dies ille,
cum  venerit  ei  dies  ut  talis  hinc  exeat,  qualis
iudicandus est illo die. Ac per hoc vigilare debet
omnis  christianus,  ne  imparatum  inveniat  eum
Domini adventus. Imparatum autem inveniet ille
dies, quem imparatum invenerit suae vitae huius
ultimus dies. Certe enim hoc saltem manifestum
erat Apostolis,  non eorum temporibus, cum hic
in carne viverent,  Dominum esse venturum :  et
tamen  quis  dubitet  eos  praecipue  vigilasse  et
servasse  quod  omnibus  dixit,  ne  imparatos
repente veniens inveniret ?

IV.  Nondum  sane  intellego  quonam  modo
accipi  debeat  quod  scripsit  Sanctitas  tua,
propterea  dixisse  Dominum Apostolis :  Non  est
vestrum nosse tempora vel momenta, quae Pater posuit in
sua potestate ; quoniam secutus adiunxit :  Sed eritis
mihi testes in Ierusalem, et in Iudaea, et in Samaria, et
usque ad ultimum terrae2441. Quem Scripturae sensum
sic exponis, ut dicas : "Non ergo Apostolos testes
consummationis  mundi,  sed  nominis  et
resurrectionis suae voluit intellegi". Non quidem
ille ait : "Non est vestrum praedicare tempora" ;
sed : Non est vestrum nosse : verum si ita vis intellegi
quod ait :  Non est vestrum scire, ac si diceret : Non
est  vestrum  scientes  facere,  id  est,  non  est
vestrum hoc docere ; quis nostrum docere audeat,
vel  se  scire  praesumat  quod  Deus  ille  magister
2441 Act 1, 7-8.
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nec eos discipulos docuit,  a quibus praesentibus
interrogatus  est  praesens,  nec  illi  tam  sancti
magnique doctores Ecclesiam docere potuerunt ?

V.  An  respondebitur,  haec  non  docuisse
Apostolos,  sed  Prophetas ?  Hoc  enim  aisti,  et
verum est, quod ea "quae futura sunt, sanctorum
Prophetarum  vocibus  cognoscuntur,  qui
priusquam  fierent,  inquis,  ea  quae [105] futura
erant,  voluntate  divina  hominibus  sunt  locuti".
Sed  si  veneratio  tua  satis  admiratione  plenum  esse
dicit, si ea Deus quae praedici voluit, ad hominum sensus
penitus  non posse  pervenire  constituit ; quanto maiore
admiratione  plenam  est,  si  ea  quae  Prophetae
hominibus  sunt  locuti,  haec  Apostoli  vel  scire
sunt  prohibiti  vel  docere !  Quomodo  autem
Prophetae  ista,  de  quibus  agitur,  tempora
docentes,  non  intellegerentur  ab  Apostolis,  si
intelleguntur  a  nobis ?  aut  si  eos  Apostoli
intellexerunt,  istam  mensuram  temporis
prophetantes ;  quomodo  non  docerent  quod
intellexerunt,  quando per  eorum praeconium et
ipsi Prophetae innotescebant, qui eos suis Libris
ista docuerunt ? Et ideo per quas Litteras ea ipsi
didicerant, per easdem poterant alii quoque in his
gentibus discere, in quibus Apostoli auctoritatem
propheticam commendabant. Cur ergo eis dictum
est,  Non est  vestrum scire, vel  si ita  intellegendum
est.  Non est  vestrum docere  tempora,  quae  Pater
posuit  in  sua  potestate2442 ; quandoquidem  sic  ea
2442 Act 1, 7-8.
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docebant, cum hi in quorum Litteris discerentur,
per illos innotescebant ? Unde credibilius est, non
Deum noluisse  sciri  quod voluit  praedicari,  sed
noluisse praedicari quod videbat non utiliter sciri.

VI.  "Cur  ergo,  inquis,  de  temporibus
cognoscendis  ipse  Dominus  monet,  ubi  dicit :
Quisnam  est  fidelis  servus  et  prudens,  quem  constituit
dominus  super  familiam  suam,  ut  det  illis  cibum  in
tempore ?"  etc.  Imo  vero  monet,  non  ut  bonus
servus cognoscat temporum finem ; sed ut omni
tempore  in  opere  bono  vigilet,  quia  nescit
temporum  finem.  Non  monet  ut  tempora,  quae
Pater  posuit  in  sua  potestate,  assequamur  super
Apostolos ;  sed  monet  ut  quoniam  nescimus
quando  veniat [106] Dominus,  in  cordis
praeparatione  imitemur  Apostolos :  unde  iam
supra  satis  locutus  sum.  Arguit  autem  Iudaeos
quare tempus non cognoscant, dicens : Hypocritae,
faciem  caeli  potestis  probare, etc.2443 ;  quoniam  illud
tempus  non  agnoscebant  quod  iam  volebat
agnosci,  id  est  primi  adventus  sui,  quo  in  eum
crederent  qui  alterum  eius  adventum  vellent
exspectare  vigilantes,  quandocumque  futurus
esset.  Qui  enim  adventum  Domini  non
cognoverit primum, praeparare se non poterit ad
secundum,  credendo  in  eum  fideliterque
vigilando,  ne  illum  tamquam  fur  in  tenebris

2443 Lc 12, 42-56.
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comprehendat,  sive  tardius  venerit,  sive  citius
quam speratur2444.

VII.  Dicit  etiam,  sicut  admones,  apostolus
Paulus :  In  novissimis  temporibus  instabunt  tempora
periculosa2445, et  reliqua.  Sed  numquid  ideo  docet
tempora, quae Pater posuit in sua potestate2446 ? aut ideo
quisquam novit quam longa vel brevia sint eadem
ipsa, quae fatendum est esse novissima ? Cogitare
quippe  debemus  quam olim  dictum sit :  Filioli,
novissima hora est2447.

VIII.  Rursus  eumdem  apostolum  dixisse
commemoras :  De temporibus autem et momentis non
necesse  habemus scribere  vobis :  vos  enim ipsi  diligenter
scitis quia dies Domini sicut fur in nocte, ita veniet ; et
cum  dixerint,  Pax  et  securitas,  tunc  subitaneus  illis
apparebit interitus,  quomodo dolores parturientis,  et non
effugient2448.  Et  hic  non  dixit  post  quantum
temporis hoc futurum sit, sed quomodo futurum
sit ;  id  est,  non  quanta  erit  aetatis  brevitas  vel
prolixitas,  sed  quantumlibet  intervallum  sit
spatiumque temporis,  non tamen eis  hoc veniet
malum  novissimum,  nisi  cum  dixerint :  Pax  et
securitas. Quibus  verbis  videtur  Apostolus  huius
novissimi  diei  vel  spem  vel  timorem  ab  hoc
nostro [107] tempore  removisse :  non  enim

2444 1 Thess 5, 4. 2 ; 2 Pt 3, 10.
2445 2 Tim 3, 1.
2446 Act 1, 7.
2447 1 Io 2, 18.
2448 1 Thess 5, 1-3.
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videmus  ipsos  amatores  huius  saeculi,  quibus
subitaneus apparebit interitus, iam dicere :  Pax et
securitas.

IX.  Quid  ergo  scire  sufficiat,  satis  ipse
demonstrat Apostolus, dicendo :  De temporibus et
momentis non opus habemus vobis scribere ; vel sicut alii
codices habent :  Non opus habetis  vobis  scribi. Nec
secutus adiunxit : "Vos enim ipsi diligenter scitis
quantum temporis restet" ; sed ait :  Vos enim ipsi
diligenter scitis, quia hora Domini sicut fur in nocte, ita
veniet2449. Hoc  ergo scire  opus  est,  ut  curent  filii
lucis esse et parato corde vigilare, qui nolunt ab
illa hora sicut a nocturno fure comprehendi. Nam
si  ad  cavendum  hoc  malum,  id  est,  ne  hora
Domini  tamquam fur  inveniat  imparatum, opus
esset  nosse  temporum  spatia,  non  diceret
Apostolus  non  opus  esse  ut  hoc  scriberet,  sed
hoc potius eis esse scribendum tamquam doctor
providentissimus iudicaret.  Nunc autem nec illis
hoc  opus  esse  monstravit,  quibus  sufficiebat  ut
scirent  imparatis  atque  dormientibus  horam
Domini  sicut  furem  esse  venturam,  atque  hoc
sciendo  essent  ipsi  vigilanter  parati  post
quantalibet tempora veniret2450 ;  et suum servavit
modum,  ut  licet  apostolus,  non  tamen
praesumeret  alios  docere  quod  Apostolis

2449 1 Thess 5, 2. 4 ; 2 Pt 3, 10.
2450 Lc 12, 36-39 ; Io 12, 36.
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Dominum  dixisse  cognoverat :  Non  est  vestrum
scire2451.

X.  Ponis  etiam  quod  idem  ipse  dixit
Apostolus :  Non  retinetis  memoria  quia  cum  essem
apud vos,  haec  dicebam vobis ? Et nunc  quid  detineat,
scitis,  ut reveletur in suo tempore.  Nam mysterium iam
operatur iniquitatis ; tantum qui tenet, modo teneat, donec
de  medio  fiat :  et  tunc  revelabitur  ille  iniquus,  quem
Dominus Iesus interficiet spiritu oris sui2452. Quae verba
[108] apostolica utinam non tantummodo ponere,
verum  etiam  exponere  dignareris2453 :  ita  sane
obscura sunt et mystice dicta, ut tamen appareat
eum  nihil  de  statutis  dixisse  temporibus,
nullumque  eorum  intervallum  spatiumque
aperuisse. Ait enim,  ut reveletur in suo tempore : nec
dixit  post  quantum  temporis  hoc  futurum  sit.
Deinde  subiunxit :  Iam  enim  mysterium  operatur
iniquitatis. Hoc  iniquitatis  mysterium quomodolibet
intellegatur quid sit, ab alio sic, ab alio autem sic ;
quamdiu tamen operetur, occultum est. Neque id
expressit  Apostolus  tamquam  homo  ex  eorum
numero quibus  dictum est :  Non est  vestrum scire
tempora2454 : quamvis enim nondum inter eos erat,
quando  eis  hoc  dictum  est ;  ad  eorum  tamen
collegium  atque  societatem  etiam  ipsum  non
ambigimus pertinere.

2451 Act 1, 7.
2452 2 Thess 2, 5-8.
2453 Vide lib. 20 de Civitate Dei, cap. 19.
2454 Act 1, 7.
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XI.  Item  quod  sequitur :  Tantum  qui  modo
tenet, teneat, donec de medio fiat : et tunc revelabitur ille
iniquus,  quem  Dominus  Iesus  interficiet  spiritu  oris
sui2455, docet  nos  Antichristum  manifestum
futurum :  siquidem  ipsum  videtur  aliquanto
evidentiori  significatione  tetigisse  interficiendum
spiritu  oris  Domini  Iesu  Christi ;  sed  post
quantum temporis istud erit, nec saltem obscure
locutus est. Quisnam sit enim  qui modo tenet, vel
quid teneat, vel quid sibi velit quod ait, de medio fiat,
potest  quisque  se  coarctare  ut  intellegat,  vel
aliquatenus  suspicetur,  quoniam  quoquo  modo
scriptum  legit :  quamdiu  autem  teneat, et  post
quanta temporum spatia de medio fiat, hic omnino
tacetur.

XII.  "Item  Dominus,  inquis,  in  Evangelio
increpat  Iudaeos,  dicens" : Et  tu,  si  cognovisses
tempus  visitationis  tuae,  forsitan  permansisses ;  nunc
autem abscondita [109] sunt de oculis tuis2456". Sed hoc
ad tempus primi adventus Domini pertinet, non
secundi,  de quo nunc quaestio est.  De secundo
quippe  adventu  suo  dixit :  Non  est  vestrum  scire
tempora, non  de  primo :  de  illo  enim  ab  eo
quaesierunt  Discipuli  quem  sperabant,  non  de
isto  quem  iam  videbant.  Si  enim  primum  eius
adventum  Iudaei  cognovissent,  numquam  Dominum
gloriae  crucifixissent2457 ;  et  ideo  non  everti,  sed

2455 2 Thess 2, 7-8.
2456 Lc 19, 42.
2457 1 Cor 2, 8.
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permanere potuissent. Iamvero quod ait ad eos :
Poenitentiam  agite ;  completa  sunt  tempora,  credite
Evangelio2458, etiam ipse firmasti de iis temporibus
dictum  esse  Iudaeorum,  quae  continuo  post
paucos annos fuerant transitura, et nunc novimus
iam esse transacta, eversa scilicet  civitate in qua
regnum eorum fuerat constitutum.

XIII. Proinde quod ex Daniele de interfecta
bestia  posuit Venerabilitas  tua, et de reliquarum
bestiarum regno,  et  inter  haec  de  filio  hominis
veniente  cum  nubibus  coeli,  manifestum  esse
dixisti intellegentibus Scripturam. Sed si dignatus
fueris  exponere  quomodo  ista  pertineant  ad
cognoscendum temporis spatium post quod erit
Salvatoris  adventus,  ita  ut  inveniantur  sine  ulla
ambiguitate  manifesta ;  fatebor  etiam  ipse  cum
magna  actione  gratiarum,  illud  quod  ait
Dominus :  Non  est  vestrum  scire  tempora2459,
tantummodo Apostolis esse dictum, non posteris
eorum, qui ea fuerant cognituri.

XIV.  Diligendus  ergo  est,  et  exspectandus
Domini,  sicut  sancte  hortaris,  adventus ;
magnamque  dicis  esse  beatitudinem diligentibus
eius adventum, et adhibes Apostoli testimonium,
cuius verba sic  ponis :  De caetero  reposita  est  mihi
corona iustitiae, quam reddet mihi Dominus iustus iudex
in illa die : non solum [110] autem mihi, sed et his qui

2458 Mc 1, 15.
2459 Act 1, 7.
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diligunt  adventum  Domini2460.  Tunc  enim,  sicut  ex
Evangelio commemoras :  Iusti fulgebunt sicut sol in
regno  Patris  sui2461 :  et  quod  propheta  dicit :  Ecce
enim caligo et tenebrae operient terram super gentes ; in te
vero  apparebit  Dominus,  et  maiestas  eius  in  te
videbitur2462 :  item  quod  scriptum  est :  Qui  vero
exspectant Dominum, exsultabunt cum virtute ; producent
pennas  sicut  aquilae,  current  et  non  laborabunt,
ambulabunt et non esurient2463.

XV.  Hoc  plane  piissime  et  verissime  dicis,
commendans  eorum  beatitudinem,  qui  diligunt
adventum  Domini.  Sed  et  illi  quibus  dicebat
Apostolus : Non cito moveamini mente, quasi instet dies
Domini2464, diligebant  utique  adventum  Domini :
nec  eos  hoc  dicens  Doctor  Gentium  ab  illa
dilectione  frangebat,  qua  ut  inflammarentur
volebat2465 ;  et  ideo  nolebat  ut  crederent  eis  a
quibus audiebant instare diem Domini,  ne forte
cum transisset tempus quo cum crediderant esse
venturum, et venisse non cernerent, etiam caetera
fallaciter  sibi  promitti  arbitrantes,  et  de  ipsa
mercede  fidei  desperarent.  Non ergo  ille  diligit
adventum Domini,  qui eum asserit  propinquare,
aut  ille  qui  asserit  non  propinquare ;  sed  ille

2460 2 Tim 4, 8.
2461 Mt 13, 43.
2462 Is 60, 2.
2463 Is 40, 31.
2464 2 Thess 2, 2.
2465 1 Tim 2, 7.

981



potius  qui  eum,  sive  prope  sive  longe  sit,
sinceritate  fidei,  firmitate  spei,  ardore  caritatis
exspectat. Nam si tanto magis diligitur Dominus,
quanto  magis  creditur  et  praedicatur  citius  esse
venturus ;  magis  eum  diligebant  qui  eius
adventum  iam  instare  dicebant,  quam  hi  quos
Apostolus  eis  credere  prohibebat,  vel  ipse
Apostolus qui hoc utique non credebat.

XVI.  Si  autem  onerosa  non  est  infirmitas
mea  Sanctitati  tuae,  peto  apertius  non  graveris
exponere quomodo [111] dixeris "neminem posse
temporum mensuras colligere" ;  ne forte et hoc
mihi videatur quod etiam Caritati tuae, et frustra
quilibet nostrum instrui exspectet ab altero. Cum
hoc  enim  dixisses,  deinde  subdidisti  et  aisti :
"Evangelium  quidem  dicit : De  die  et  hora  nemo
scit2466 :  ego  autem,  inquis,  pro  possibilitate
intellectus mei dico, neque mensem neque annum
adventus ipsius sciri posse". Ita enim hoc videtur
sonare,  tamquam  non  possit  sciri  quo  anno
venturus  sit,  sed  possit  sciri  qua  hebdomade
annorum, vel  qua  decade ;  tamquam dici  possit
atque definiri intra illos vel illos septem annos, aut
intra illos vel illos decem annos. Quod si ne hoc
quidem  comprehendi  potest,  quaero  utrum  sic
saltem  possit  definiri  tempus  adventus  eius,  ut
cum  venturum  esse  dicamus  intra  istos,  verbi
gratia,  quinquaginta  vel  centum  annos,  vel
quotlibet  seu  maioris  numeri  seu  minoris
2466 Mt 24, 36.
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annorum, sed in quo eorum, nos ignorare. Hoc si
iam  comprehendisti,  multum  est  quod
comprehendere potuisti. Idipsum est autem quod
rogo  ut  nobis  benignus  impertias,  adhibens
idonea documenta quibus id potueris indagare : si
autem neque hoc te comprehendisse  praesumis,
hoc sentis quod ego.

XVII.  Novissima  enim  esse  ista  tempora,
multis rerum signis apparentibus, quae Dominum
praedixisse  legimus2467,  omnes  qui  ea  credimus,
cernimus. Sed et mille annorum tempus, si eorum
finis  esset  saeculi  finis,  posset  universum  dici
novissimum tempus,  vel  etiam novissimus  dies,
quia  scriptum  est :  Mille  anni  ante  oculos  tuos,
tamquam  dies  unus2468 ;  ut  quidquid  per  eosdem
mille  annos  gereretur,  novissimo  tempore  vel
novissimo  die  diceretur  geri  Iterum  enim  dico,
quod  in  hac  causa  saepe  dicendum  est :
consideremus  ante  quam  multos  annos [112]
dixerit beatus Ioannes evangelista : Novissima hora
est2469. Nam si tunc essemus, hoc audito, quando
crederemus tot annos postea transituros, ac non
potius, ipso adhuc Ioanne in corpore constituto,
Dominum  speraremus  esse  venturum ?  Neque
enim  dixit :  "Novissimum  tempus  est",  aut
"novissimus  annus",  aut  "mensis",  aut  "dies" ;
sed :  Novissima  hora  est : et  ecce  ista  hora  quam

2467 Apoc 20, 4-7.
2468 Ps 89, 4 ; 2 Pt 3, 8.
2469 1 Io 2, 18.
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longa est ! nec tamen est ille mentitus : sed utique
intellegendus  est  horam  pro  tempore  posuisse.
Quod  nonnulli  sic  accipiunt,  ut  sex  annorum
millia  constituant  velut  unum diem,  eumque  in
partes  velut  horas  duodecim  partiantur,  ut  sic
quingentos  annos  postremos  hora  videatur
habere  postrema :  in  quibus  annis  iam Ioannes,
inquiunt, loquebatur, quando novissimam horam
esse dicebat.

XVIII.  Sed  aliud  est  nosse  aliquid,  aliud
suspicari.  Cur enim non potius, si sex annorum
millia deputandus est unus dies, non duodecima,
sed vicesima quarta pars eius una hora est, id est,
non  quingenti,  sed  ducenti  quinquaginta  anni ?
Totus  enim  dies,  totus  circumitus  solis  verius
nuncupatur,  non  ab  Oriente  usque  in
Occidentem, sed ab Oriente usque in Orientem,
unde  toto  die  peracto,  id  est  viginti  et  quatuor
horis,  rursus  exoritur :  ac  per  hoc  hora  ista
novissima, ex quo tempore id locutus est Ioannes,
ante ferme septuaginta annos, ut minimum, iam
reperitur  esse  transacta,  et  nondum  venit
terminus  saeculi.  Huc  accedit,  quia  inspecta
diligenter ecclesiastica historia,  reperitur Ioannes
apostolus  longe  ante  fuisse  defunctus,  quam
quinque  millia  quingenti  anni  a  generis  humani
exordio complerentur. Nondum erat itaque hora
novissima,  si  sex  millium  annorum  pars
duodecima,  id  est  quingenti  anni,  velut  unius
horae  spatium  deputatur.  Porro  si  secundum

984



Scripturas  unum  diem  mille  annos [113] esse
ponamus2470, multo magis olim transiit tam longae
diei hora novissima ; non dico si vicesima quarta
pars  eius,  qui  sunt  anni  paulo  amplius
quadraginta,  sed  si  duodecima  deputetur,  quae
illos annos duplos habet. Unde convenientius ille
apostolus creditur horam posuisse pro tempore ;
quae hora quam longa sit, ignoramus, quia non est
nostrum  scire  tempora,  quae  Pater  posuit  in  sua
potestate2471 :  quamvis  eam  novissimam  esse
noverimus,  multo  magis  utique  nos,  quam  qui
fuerunt ante nos, ex quo esse vel dici coepit hora
novissima.

XIX. Quod autem ideo videtur  Venerationi
tuae  comprehendi  non  posse  temporum
mensuras, ut definiatur quo anno futurus est finis,
quia  secundum  promissionem  Domini
breviabuntur  dies  illi,  prorsus  non  intellego.  Si
enim  sic  breviabuntur,  ut  fiant  ex  pluribus
pauciores ;  quaero  secundum  quam  veritatem
futuri  erant  plures,  nisi  breviarentur ?
Hebdomades  enim  sancti  Danielis  non  ad
primum Domini adventum, sicut pluribus visum
est, sed ad secundum potius existimas pertinere.
itane  ergo  breviabuntur,  ut  vel  una  in  eis
hebdomada  minus  futura  sit,  et  falsa  erit
prophetia,  quae  tanta  diligentia  numerum
hebdomadarum  definire  curavit,  ut  quiddam

2470 Ps 89, 4 ; 2 Pt 3, 8.
2471 Act 1, 7.
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diceret  etiam  dimidio  hebdomadis  implendum ?
Miror  si  per  prophetiam  Christi  destruitur
prophetia Danielis. Deinde quale est ut putemus
ignorasse  Danielem,  vel  potius  angelum,  a  quo
ista discebat breviaturum Dominum dies illos, et
errasse ut hoc diceret ; vel scisse quidem, sed ei
quem  docebat  fuisse  mentitum ?  Quod  si
absurdum est, cur non potius credimus secundum
id quod breviaturus  est  Dominus  dies  illos,  tot
hebdomadas prophetasse Danielem ? si tamen ad
secundum  Domini  adventum  (quod  nescio
quemadmodum  possit  ostendi),  ille  numerus
refertur annorum. [114]

XX.  Postremo,  multo  certius  securiusque
dicitur  Domini  adventum intra  septuaginta,  aut,
ut  plurimum,  intra  centum  annos  futurum,  si
hebdomades istae ipsum praenuntiant. Anni enim
quadringenti  nonaginta  sunt  in  hebdomadibus
septuaginta :  a  nativitate  autem  Domini  hodie
computantur  anni  ferme quadringenti  viginti ;  a
resurrectione autem vel ascensione eius, anni plus
minus trecenti nonaginta. Ac per hoc, si ex quo
natus est computetur, septuaginta sunt reliqui ; si
ex quo passus est, circiter centum remanent : intra
quos  Danielis  omnes  hebdomades,  si  de
novissimo  eius  adventu  prophetatae  sunt,
implebuntur.  Qui  ergo  dicit :  "Intra  tot  annos
erit",  tunc  falsum  dicit  si  ultra  erit :  sed  quia
breviabuntur, pauciores poterunt esse, non plures.
Recte  itaque  dicitur :  "Intra  hos  erit",  quoniam
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quantumlibet  brevientur,  verum  erit :  ipsa
namque breviatio si eo modo intellegenda est ut
pauciores fiant, ultra eos diem Domini venire non
patitur,  sed  magis  magisque  intra  eos  quanto
fuerint pauciores. Non igitur ista breviatio turbat
computatorem qui  eo  modo definierit,  ut  dicat
intra tot annos diem Domini esse venturum ; sed
adiuvat  potius,  quoniam  quanto  magis  ad
paucitatem redigentur dies, tanto magis erit intra,
et ultra esse non poterit :  atque ideo verum erit
quod ita  definitur,  ut  dicatur :  "Intra  tot  annos
erit", quamvis nesciatur quo anno futurum sit.

XXI.  Proinde  tota  quaestio  est  utrum
Danielis  Hebdomades  primo  adventu  Domini
impletae sint, an finem saeculi prophetaverint, an
ad utrumque pertineant.  Neque enim qui  etiam
hoc saperent, defuerunt dicentes, tempore primi
adventus Christi esse completas, et inde usque ad
finem  saeculi  totidem  rursus  esse  complendas.
Equidem video quia si primus eas non complevit
adventus, necesse est ut secundus eas compleat ;
quoniam [115] prophetia  illa  non  potest  esse
falsa : quae si tempore primi adventus impleta est,
non  cogit  intellegi  quod  etiam  de  fine  saeculi
implebitur.  Ac  per  hoc  incertum  est,  etiamsi
verum est ; neque negandum quidem, sed neque
praesumendum est id futurum. Relinquitur itaque,
ut qui vult cogere istam prophetiam credi saeculi
fine complendam, contendat quantum potest,  et
ostendat  si  potest,  primo adventu  Domini  non
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fuisse  completam,  contra  tot  expositores
divinorum  eloquiorum,  qui  hinc  non  solum
computatione temporum, verum etiam rebus ipsis
completam fuisse demonstrant, maxime quod ibi
scriptum  est :  Et  ungetur  Sanctus  sanctorum : vel
propter quod in eadem prophetia hebraei codices
expressius  habent :  Occidetur  Christus,  et  non  erit
eius2472. id est, non erit eius civitatis ; quoniam sic
alienatus  est  a  Iudaeis,  qui  eum  propterea
Salvatorem  redemptoremque  suum  non  esse
crediderunt, quia occidere potuerunt. Neque enim
in  fine  saeculi  ungendus  aut  occidendus  est
Christus,  ut  ista  prophetia  Danielis  tunc
exspectetur  implenda,  quae  nondum  credatur
impleta.

XXII.  Quod autem de  signis  evangelicis  et
propheticis,  quae  fieri  cernimus,  propinquum
Domini adventum sperare debeamus, quis negat ?
quotidie quippe magis magisque fit proximus. Sed
quanto intervallo propinquet, hoc, dictum est, non
est  vestrum scire2473. Vide quando dixit  Apostolus :
Nunc  enim  propior  est  nostra  salus,  quam  cum
credidimus.  Nox  praecessit,  dies  autem
appropinquavit2474 :  et  ecce  quot  anni  transierunt !
nec tamen quod dixit  falsum est. Quanto magis
nunc  dicendum  est  propinquare  Domini
adventum ;  quando  tantus  est  ad  finem  factus

2472 Dan 9, 24-26.
2473 Act 1, 7.
2474 Rom 13, 11-12.
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accessus !  Apostolus  certe :  Spiritus, inquit,
manifeste  dicit  quia  in  novissimis  temporibus [116]
recedent  quidam  a  fide2475.  Nondum  utique  erant
eadem tempora,  haereticorum scilicet  et  talium,
quales  eodem  sermone  describit ;  sed  iam
venerunt :  ac  per  hoc in novissimis  temporibus
videmur  etiam  per  ipsos  de  fine  saeculi
commoneri.  Itemque  alibi  dicens :  Hoc  autem
scitote,  quoniam in novissimis  diebus instabunt tempora
saeva2476, vel,  sicut  alii  codices  habent,  periculosa :
deinde qualia  futura sint  exprimens :  Erunt  enim
homines, inquit,  seipsos  amantes,  amatores  pecuniae,
elati,  superbi,  blasphemi,  parentibus  non  obedientes,
ingrati,  scelesti,  irreligiosi,  sine  affectione,  detractores,
incontinentes,  immites,  sine  benignitate.  proditores,
procaces, caecati, voluptatum amatores magis quam Dei,
habentes  speciem  pietatis,  virtutem  autem  eius
abnegantes2477. Mirum  si  tales  homines  aliquando
defuerunt. Denique quia et tunc erant, adiungit ac
dicit.  Et hos  devita.  Ex his  enim  sunt  qui  penetrant
domos. Non  ait :  Penetrabunt,  tamquam  et  hic
futurum  praenuntians,  sicut  supra  dixerat :
Instabunt tempora periculosa ; sed ait : Penetrant domos,
et  captivas  ducunt  mulierculas2478 :  non  ait :  Ducent,
vel, "ducturi sunt" ; sed, iam ducunt.

2475 1 Tim 4, 1.
2476 2 Tim 3, 1.
2477 2 Tim 3, 2-5.
2478 2 Tim 3, 5-6.
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XXIII.  Nec  putandus  est  hoc  loco,  pro
temporis futuri verbis, praesentis temporis verba
posuisse ;  quandoquidem illos  ab eo  cui  scribit,
evitari  admonebat.  Nec  tamen frustra  dixit :  In
novissimis  diebus  instabunt  tempora  periculosa2479 ;  et
hinc  ea  periculosa  futura  demonstrans  tales
homines  futuros  esse  praedixit,  nisi  quia  tanto
plures erunt, magisque abundabunt, quanto magis
propinquatur ad finem. Videmus ergo tales nunc
abundare. Sed quid,  si abundantiores erunt post
nos,  et  omnino  abundantissimi  quando  iam
iamque  ipse  finis [117] instabit,  qui  quamdiu
aberit  ignoratur ?  Novissimi  quippe  dies  dicti
sunt, et in ipsis primis Apostolorum diebus, cum
Domini in coelum recens esset ascensus, quando
die  Pentecostes  misit  promissum  Spiritum
sanctum, et quidam stupebant admirantes eos qui
linguis quas non didicerant, loquebantur, quidam
vero  irridentes,  musto  plenos  esse  dicebant2480.
Quo die  Petrus  loquens  ad  illos  qui  de  hac  re
varie  movebantur :  Non  enim  sicut, inquit,
suspicamini, ebrii sunt isti, cum sit hora diei tertia. Sed
attendite quoniam hoc est quod dictum est per prophetam,
Erit  in  novissimis  diebus,  dicit  Dominus,  effundam de
Spiritu meo super omnem carnem2481, et cetera.

XXIV. Iam tunc ergo erant dies  novissimi ;
quanto  magis  nunc,  etiamsi  tantum  dierum

2479 2 Tim 3, 1.
2480 Act 2, 1-14.
2481 Act 2, 15-17 ; Ioel 3, 1.

990



remansit usque in finem, quantum ad hunc diem
a Domini ascensione transactum est,  vel  aliquid
sive  minus  restet  sive  amplius ?  quod  profecto
nescimus,  quia  non  est nostrum  scire  tempora vel
momenta,  quae Pater posuit in sua potestate2482 : cum
tamen  sciamus,  in  novissimis  temporibus,  in
novissimis  diebus,  in  novissima hora nos  agere,
sicut Apostoli ; sed multo magis qui fuerunt post
illos ante nos, et multo magis nos, et magis quam
nos qui erunt post nos, donec ad illos veniatur qui
erunt,  si  dici  potest,  novissimorum  novissimi,
atque ad ipsum omnino novissimum, quem vult
intellegi Dominus, ubi dicit :  Et resuscitabo eum in
novissimo  die2483 :  qui  quam  longe  absit,
comprehendi non potest.

XXV.  Signa  quae  in  Evangelio  futura
praedicta  sunt,  sicut  commemorat Sanctitas  tua,
secundum  Lucam2484,  eadem  sunt  secundum
Matthaeum2485, et secundum Marcum2486. [118] Hi
enim  tres  narrant  quae  dixerit  Dominus,  cum
interrogatus esset a discipulis suis, quando futura
essent  quae  de  templi  eversione  praedixerat,  et
quod  signum  esset  adventus  eius,  et
consummationis saeculi2487.  Non enim discrepant

2482 Act 1, 7.
2483 Io 6, 40.
2484 Lc 21, 7-33.
2485 Mt 24, 4-33.
2486 Mc 13, 5-29.
2487 Mt 24, 1-3 ; Mc 13, 1-4 ; Lc 21, 5-7.

991



rebus,  si  alius  aliquid dicit  quod alius  tacet,  aut
alio  modo  dicit :  magis  autem  collata  invicem
iuvant,  ut  legentis  intellectus  regatur.  Sed  de
omnibus  disputare  nunc  longum  est.
Interrogantibus enim Dominus ea respondit, quae
iam  ex  illo  tempore  fuerant  secutura,  sive  de
excidio  Ierusalem,  unde  orta  est  ipsius
interrogationis occasio ; sive de adventu suo per
Ecclesiam,  in  qua  usque  ad  finem  venire  non
cessat : in suis enim veniens agnoscitur, dum eius
quotidie membra nascuntur ; de quo adventu ait :
Amodo  videbitis  Filium  hominis  venientem  in
nubibus2488 :  de  quibus  nubibus  dictum  est  per
prophetam :  Mandabo nubibus  meis  ne  pluant  super
eam2489 :  sive  de ipso fine,  in  quo apparebit  vivos
iudicaturus et mortuos2490.

XXVI. Cum itaque signa dicat, quae ad ista
tria pertinent, id est, ad excidium illius civitatis ;
ad  adventum  eius  in  corpore  suo,  quod  est
Ecclesia2491 ; ad adventum eius in capite Ecclesiae,
quod est  ipse :  quod eorum signorum ad quod
horum  trium  referendum  sit,  diligenti
consideratione  cernendum  est,  ne  forte  quod
pertinet  ad  eversionem  Ierusalem,  ad  finem
saeculi  referendum  putemus ;  aut  e  contrario
quod  ad  finem  saeculi  pertinet,  affirmemus  ad

2488 Mt 26, 64.
2489 Is 5, 6.
2490 2 Tim 4, 1.
2491 Eph 1, 22-23 ; Col 1, 24. 18.
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civitatis  illius  excidium  pertinere ;  aut  quod
pertinet ad eius adventum in corpore suo, quod
est Ecclesia, dicamus pertinere ad eius adventum
novissimum  in  corpore  suo,  quod  est  caput
Ecclesiae ; aut rursus quod pertinet ad adventum
eius novissimum per seipsum, ad eum pertinere
asseveremus adventum qui est per Ecclesiam. In
[119] quibus  omnibus  sunt  quaedam manifesta,
quaedam vero sic obscura, ut vel laboriosum sit
ea  diiudicare,  vel  temerarium,  quamdiu  non
intelleguntur, de his aliquid definire.

XXVII.  Quis  enim  non  videat  ad  illam
civitatem pertinere quod dictum est :  Cum autem
videritis  circumdari  ab  exercitu  Ierusalem,  tunc  scitote
quia appropinquavit  desolatio eius2492 ? Item quis non
videat  ad  adventum  Domini  novissimum
pertinere quod dictum est :  Cum videritis haec fieri,
scitote quoniam prope est regnum Dei2493 ? Illud autem
quod dictum est : Vae praegnantibus et nutrientibus in
illis diebus. Orate autem ut non fiat fuga vestra hieme vel
sabbato. Erit enim tunc tribulatio magna, qualis non fuit
ab  initio  mundi,  neque  fiet2494 ; sic  est  positum
secundum Matthaeum, et secundum Marcum, ut
incertum sit utrum de excidio illius civitatis, an de
saeculi fine intellegi debeat. Sic enim hoc ipsum
legitur apud Marcum :  Vae autem praegnantibus  et
nutrientibus  in  illis  diebus.  Orate  ut  hieme  non  fiant.

2492 Lc 21, 20.
2493 Lc 21, 31.
2494 Mt 24, 19-21.
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Erunt enim dies illi tribulationis tales, quales non fuerunt
ab  initio  creaturae  quam  condidit  Deus,  usque  nunc,
neque  fient.  Et nisi  breviasset  Dominus  dies  illos,  non
fuisset salva omnis caro : sed propter electos, quos elegit,
breviavit dies2495. Non dissimiliter et Matthaeus. Hoc
autem  Lucas  ita  posuit,  ut  appareat  ad  illius
civitatis  excidium pertinere ;  nam sic  apud eum
legitur : Vae autem praegnantibus et nutrientibus in illis
diebus.  Erit  enim pressura  magna super  terram, et  ira
populo huic ; et cadent in ore gladii, et captivi ducentur in
omnes  gentes ;  et  Ierusalem calcabitur  a gentibus,  donec
impleantur tempora nationum2496. [120]

XXVIII.  Unde  autem  ad  hoc  ventum  est,
Matthaeus  ita  scribit :  Cum  ergo  videritis
abominationem  desolationis,  quae  dicta  est  a  Daniele
propheta, stantem in loco sancto, qui legit, intellegat : tunc
qui in Iudaea sunt, fugiant in montes ; et qui in tecto, non
descendat tollere aliquid de domo sua ; et qui in agro, non
revertatur  tollere  tunicam  suam.  Vae  autem
praegnantibus  et  nutrientibus  in  illis  diebus2497, etc.
Marcus vero ita :  Cum autem videritis abominationem
desolationis  stantem ubi non debet,  qui legit,  intellegat :
tunc qui in Iudaea sunt, fugiant in montes ; et qui super
tectum, ne descendat in domum, nec introeat ut tollat quid
de  domo sua ;  et  qui  in  agro  erit,  non  revertatur  retro
tollere  vestimentum suum.  Vae  autem praegnantibus  et

2495 Mc 13, 17-20.
2496 Lc 21, 23-24.
2497 Mt 24, 15-19 ; Dan 9, 27.
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nutrientibus in illis diebus !2498, et reliqua. Lucas vero
ut ostenderet tunc factam fuisse abominationem
desolationis, quae a Daniele praedicta est, quando
expugnata  est  Ierusalem,  haec  eodem  loco
Domini  verba  commemorat :  Cum autem videritis
circumdari  ab  exercitu  Ierusalem,  tunc  scitote  quia
appropinquavit  desolatio eius2499. Apparet itaque tunc
ibi  positam desolationis  abominationem, de qua
duo  illi  evangelistae  locuti  sunt.  Denique  etiam
iste  similiter  sequitur :  Tunc  qui  in  Iudaea  sunt,
fugiant in montes. Et pro eo quod dixerunt illi, et qui
super tectum, ne descendat in domum, nec introeat ut tollat
quid  de  domo ; iste  dixit,  et  qui  in  medio  eius  sunt,
discedant2500 : ut ostenderetur illis verbis apud alios
Evangelistas  positis,  festinationem  fugae  fuisse
praeceptam. Et pro eo quod illi posuerunt,  et qui
in  agro  erit,  non  revertatur  retro  tollere  vestimentum
suum ; apertius iste ait, et qui in regionibus, non intrent
in eam ; [121] quia dies ultionis hi sunt, ut impleantur
omnia quae scripta sunt. Deinde similiter etiam iste
sequitur, ut prorsus manifestum sit de hac re ipsa
omnium trium esse hunc Evangelii  locum :  Vae
autem praegnantibus et nutrientibus in illis diebus !2501, et
caetera  ad  hoc  pertinentia,  quae  iam
commemoravi superius.

2498 Mc 13, 14-17.
2499 Lc 21, 20.
2500 Lc 21, 21-22.
2501 Lc 21, 23.
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XXIX. Lucas ergo patefecit quod esse posse
incertum  non  ad  saeculi  finem,  sed  ad
expugnationem  Ierusalem  pertinere  id  quod
dictum est de abominatione desolationis, et quod
dictum est de dierum breviatione propter electos ;
quia  etsi  ea ipse non dixit,  dixit  tamen apertius
caetera  de  hoc  ipso,  quo  et  ista  pertinere
monstravit.  Non  enim  debemus  ambigere,
quando eversa est Ierusalem, fuisse in illo populo
electos Dei, qui ex circumcisione crediderant, sive
fuerant  credituri,  electi  ante  constitutionem
mundi,  propter  quos  breviarentur  dies  illi,  ut
tolerabilia  mala  fierent.  Nam  quidam
convenientius intellexisse mihi videntur, mala ipsa
significata  nomine  dierum,  sicut  dicti  sunt  dies
mali  in  aliis  divinae  Scripturae  locis2502 :  neque
enim dies ipsi mali sunt, sed ea quae fiunt in eis.
Ipsa  ergo  dicta  sunt  breviari,  ut  Deo  donante
tolerantiam minus sentirentur, ac sic quae magna
essent brevia fierent.

XXX.  Sed  sive  isto  modo  intellegenda  sit
dierum  illa  breviatio,  sive  quod  ad  paucitatem
redigerentur,  sive  quod  cursu  solis  celeriore
breviarentur ;  non  enim  desunt  qui  et  hoc
existiment,  ita  scilicet  dictos  breviores  dies
futuros,  sicut  fuit  longior  dies,  orante  Iesu
Nave2503 : tamen Lucas evangelista et hanc dierum
breviationem,  et  abominationem  desolationis,

2502 Ps 40, 2 ; 48, 6 ; Eph 5, 16.
2503 Ios 10, 12-14.
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quae  duo  ipse  non  dixit,  sed  Matthaeus
Marcusque  dixerunt,  ad  eversionem  Ierusalem
docuit pertinere,  alia cum eis dicens apertius de
hac [122] eadem re, quae illi posuerunt obscurius.
Nam  Iosephus  qui  Iudaicam  scripsit  historiam,
talia  mala dicit  illi  populo tunc accidisse,  ut  vix
credibilia  videantur2504 :  unde  non  immerito
dictum  est,  talem  tribulationem  nec  fuisse  a
creaturae  initio,  nec  futuram.  Sed  etsi  tempore
Antichristi  talis  aut  maior  forsitan  erit,
intellegendum est de illo populo dictum, quod ei
talis  amplius  futura  non  erit :  si  enim
Antichristum illi  primitus  et  praecipue recepturi
sunt,  facturus  est  tunc  idem  populus
tribulationem potius quam passurus.

XXXI.  Non  est  ergo  cur  putemus
Hebdomadas  prophetae  Danielis,  vel  propter
dierum breviationem fuisse turbatas, vel illo iam
tempore non fuisse completas, sed in fine saeculi
esse  complendas.  Non  enim  ante  passionem
Domini  impletae  sunt.  Quod  qui  putant,
rectissime  tua  sententia  refelluntur,  qua  dixisti :
"Haec  ergo  abominatio  si  iam  completa  fuerat,
quomodo Dominus monet et dicit : Cum videritis
abominationem  desolationis,  quod  dictum  est  per
Danielem  prophetam,  stantem in  loco  sancto,  qui  legit,
intellegat2505 ?".  His  verbis  Beatitudinis  tuae  illi
merito corrigendi sunt, qui dicunt eam, cum haec

2504 FLAV. IOS., De bello Iud. 6, 3, 3.
2505 Mt 24, 15.
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Dominus  loqueretur,  vel  ante  passionem
resurrectionemque  eius  fuisse  completam.  Qui
autem  dicunt,  sicut  apertissime  etiam  Lucas
evangelista  testatur,  tunc  fuisse  factam,  quando
eversa est Ierusalem, quid eis respondeatur, videre
debent  qui  in  fine  saeculi  vel  circa  finem
existimant  haec  futura ;  quamquam  ipsa
desolationis  abominatio  propter  obscuritatem
dicti non uno modo ab omnibus potuerit intellegi.

XXXII. Et quod dictum est :  Qui est in tecto,
non descendat tollere aliquid de domo sua ; et qui in agro,
non  revertatur  tollere  tunicam  suam2506 ;  potest [123]
congruentius  intellegi  spiritaliter,  quod  in
tribulationibus  omnibus  est  cavendum,  ne
quisque  devictus  ad  carnalem vitam de  spiritali
sublimitate  descendat,  aut  qui  profecerat  in
anteriora se extendens2507, deficiendo in posteriora
respiciat.  Quod  si  in  omni  tribulatione,  quanto
magis in illa cavendum praecipi debuit, quae talis
futura praedicta est illi civitati, qualis non fuit ab
initio, neque fiet ; et si in ista, quanto magis in illa,
quae  novissima  futura  est  orbi  terrae,  id  est
Ecclesiae toto orbe diffusae ! Nam et ipse Lucas,
non quidem quando a discipulis suis de adventu
suo Dominus interrogatus est, ubi hoc Matthaeus
commemoravit  et  Marcus2508,  sed  alio  loco  ubi
Pharisaei  quaesierunt  ab  illo  quando  veniet

2506 Cf. Mt 24, 17-18. 21 ; Mc 13, 15-16.
2507 Cf. Phil 3, 13.
2508 Mt 24, 3 ; Mc 13, 3.
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regnum Dei2509, tale aliquid eum dixisse narravit :
In illa, inquit,  hora, qui fuerit in tecto, et vasa eius in
domo, ne descendat tollere illa ; et qui in agro, similiter
non redeat retro2510.

XXXIII.  Sed  nunc  propter  computationem
temporum  de  Danielis  Hebdomadibus  agitur,
quae  si  circa  tempora  primi  adventus  Domini
completae  non  sunt,  atque  in  fine  complendae
sunt, Apostolos hoc ignorasse, vel scisse quidem,
sed  docere  prohibitos  fuisse  quis  credat ?
Quamquam si hoc ita est, utiliter nesciunt gentes
quod  Dominus  docere  prohibuit  eos  quos
gentium  voluit  esse  doctores.  Si  autem  iam
completae  sunt,  quia  iam  est  unctus  Sanctus
sanctorum2511,  iam  occisus  est  Christus,  ut  non
esset  civitatis  eius,  iam de templo illo  sublatum
est  sacrificium,  sublata  est  unctio,  merito
Apostolis  de  fine  quaerentibus  responsum  est :
Non  est  vestrum  scire  tempora,  quae  Pater  in  sua
potestate  posuit2512 ;  quoniam  tempora  quae  per
Danielis prophetiam scire poterant, non ad finem
saeculi, de quo quaesierant, pertinebant.

XXXIV.  Signa  vero  de  coelo  et  terra,
numquid  maiora [124] nos  vidimus,  quam  qui
fuerunt  ante  nos ?  Nonne  si  gentium  legatur
historia, tanta mira reperiuntur extitisse de coelo

2509 Lc 17, 20.
2510 Lc 17, 31.
2511 Dan 9, 24. 26-27.
2512 Act 1, 6-7.
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terraque, ut aliqua etiam non credantur ? Sed, ut
multa  omittam quae persequi  longum est,  duos
soles  quando  nos  vidimus ?  quos  visos  litteris
mandaverunt  qui  tunc  fuerunt,  antequam
Dominus venisset in carne. Quando nos vidimus
solem  sic  obscuratum,  quemadmodum
obscuratus  est,  cum Lumen mundi  penderet  in
ligno2513 ?  nisi  forte defectus solis  et lunae,  quos
consueverunt  computatores  siderum  annotare
atque  praedicere,  inter  coelestia  prodigia
numerabimus,  quia  lunam  saepius  in  sua
plenitudine, solem vero rarius, sed tamen vidimus
in  fine  lunae  secundum  eorum  computum
defecisse. Non erat talis solis ille defectus, quando
crucifixus est Christus, et ideo vere mirabilis erat
et prodigiosus. Pascha quippe fuerat Iudaeorum,
quod  nonnisi  in  lunae  plenitudine  celebratur :
secundum astrologorum autem numeros certum
est  solem,  quando  luna  plena  est,  non  posse
deficere, sed quando finis est lunae ; non quidem
semper, sed aliter numquam, cum secundum illos
numeros  deficit.  Quid  ergo  tale  umquam
quisquam meminit  apparuisse  de  coelo,  ex  quo
Dominus  illa  praedixit,  quale  apparuit  quando
passus  est ?  Quare  si  apparebunt  etiam talia,  si
non  spiritaliter  potius  intellegenda  sunt,  tunc
apparebunt,  quando  finis  sic  appropinquabit  ut
debeant apparere.

2513 Lc 23, 44-45 ; Mt 27, 45 ; Mc 15, 33.
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XXXV.  Bellis  autem  per  diversa  intervalla
temporum et locorum quando non terra contrita
est ?  Nam,  ut  nimis  antiqua  praeteream,  sub
imperatore  Gallieno,  cum  Romanas  provincias
barbaries  usquequaque pervaderet,  quam multos
fratres nostros qui tunc erant in carne, putamus
propinquum  finem  credere  potuisse,  quoniam
longe post ascensionem Domini  factum est : ac
per hoc [125] etiam ista  qualia  futura sint,  cum
fuerit  omnino  finis  proximus,  ignoramus ;  si
tamen haec non ita praedicta sunt, ut in Ecclesia
potius intellegi debeant. Duae quippe gentes sunt,
et  duo  regna ;  unum  scilicet  Christi,  alterum
diaboli, de quibus dici potuit :  Exsurget gens super
gentem, et regnum super regnum2514 : quod non desinit
fieri,  ex  quo  dictum  est :  Agite  poenitentiam ;
appropinquavit  enim  regnum  coelorum2515.  Quod  vide
quando  dictum  est,  et  ex  illo  quot  anni
transierunt ;  et  tamen  verissime  dictum  est.
Novissimis  enim diebus  Dominus  per  virginem
venit :  nec  diceretur  ista  hora  novissima2516,  nisi
regno appropinquante coelorum, per quam totam
horam  fiunt  quae  Dominus  propinquante  suo
regno  futura  praedixit :  sed  haec  hora  quanto
spatio protendatur, si Apostolis dictum est :  Non
est  vestrum  scire2517 ;  quanto  magis  quilibet  homo,

2514 Mc 13, 8 ; Mt 24, 7 ; Lc 21, 10.
2515 Mt 3, 2 ; 4, 17.
2516 1 Io 2, 18.
2517 Act 1, 7.
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qualis  ego sum, modum suum debet  agnoscere,
ne plus sapiat quam oportet sapere2518 !

XXXVI.  "Sed  confiteri  nos,  inquis,  poena
nostra compellit adesse iam finem, dum impletur
quod  praenuntiatum  est : Arescentibus  hominibus
prae  timore  et  exspectatione  quae  supervenient  universo
orbi2519.  Nullam,  inquis,  patriam,  nullum  locum
nostris temporibus non affligi aut tribulari certum
est ;  sicut  dictum est : Prae  timore,  et  exspectatione
quae  supervenient  universo  orbi."  Si  ergo  ista  mala
quae  nunc  patitur  genus  humanum,  certa  sunt
indicia  iam  Dominum  esse  venturum,  quid  est
quod  ait  Apostolus :  Cum  dixerint,  Pax  et
securitas2520 ?  Cum  enim  dixisset  Evangelium,
arescentibus  hominibus  prae  timore  et  exspectatione ;
continuo  subiunxit :  Nam  virtutes  coelorum
movebuntur :  et  tunc [126] videbunt  Filium  hominis
venientem in nube cum potestate magna et maiestate2521.

XXXVII.  Videamus  itaque  ne  forte  melius
intellegatur non ea modo impleri quae praedicta
sunt  illis  verbis,  sed  tunc  potius  esse  ventura,
quando  sic  erit  tribulatio  universo  orbi ;  ut  ad
Ecclesiam  pertineat  quae  universo  orbe
tribulabitur, non ad eos qui tribulabunt eam. Ipsi
enim dicturi sunt : Pax et securitas2522 ; ut repentinus

2518 Rom 12, 3.
2519 Lc 21, 26.
2520 1 Thess 5, 3.
2521 Lc 21, 26-27.
2522 1 Thess 5, 3-4.
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illis superveniat interitus, et eos adventus Domini
sicut  fur  in  nocte  comprehendat ;  quando  e
contrario  gaudebunt,  et  exsultabunt  qui  diligunt
manifestationem  Domini2523.  Nunc  autem  ista
mala,  quae  tamquam  summa  et  extrema
creduntur,  utrique  genti  et  utrique  regno,  et
Christi  scilicet,  et  diaboli,  videmus  esse
communia : pariter quippe his et boni affliguntur
et  mali ;  nec  est  qui  dicat :  Pax  et  securitas,
ubicumque  contingunt,  vel  metuitur  ne
contingant.  Inter  quae  tamen  mala  adhuc
usquequaque  frequentantur  luxuriosa  convivia,
fervet  ebriositas,  avaritia  grassatur,  perstrepunt
lascivi  cantus,  organa,  tibiae,  lyrae,  citharae,
tesserae,  multa  et  varia  genera  sonorum  atque
ludorum :  hoccine  est  arescere  prae  timore,  an
potius madescere prae libidine2524 ?  Sed haec filii
tenebrarum abundantius habebunt, et exercebunt,
cum dixerint : Pax et securitas.

XXXVIII.  Quid ipsi  filii  lucis  et  filii  diei,  qui
non  sunt  in  tenebris,  ut  eos  tamquam  fur  dies  ille
comprehendat2525 ?  nonne  adhuc  utuntur  hoc  mundo
tamquam  non  utentes2526 ?  Quia  etsi  ante  multos
annos,  Apostolorum temporibus dictum est,  pia
tamen  sollicitudine  cogitant  quod  dictum  est :

2523 2 Tim 4, 8.
2524 Lc 21, 26.
2525 1 Thess 5, 4-5.
2526 1 Cor 7, 31.
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Tempus breve est2527. Nonne a maxima parte eorum
novellatur,  aedificatur,  emitur,  possidetur,
geruntur adhuc honores, ducuntur uxores ? [127]
De  iis  loquor,  qui  exspectantes  Dominum  suum,
quando veniat a nuptiis2528, non se tamen abstinent a
carnalibus  nuptiis,  sed  obedientissima  caritate
audiunt  Apostolum  praecipientem
quemadmodum vivere debeant uxores cum viris,
viri cum uxoribus, filii  cum parentibus, parentes
cum  filiis,  servi  cum  dominis,  domini  cum
servis2529 : nonne hi omnes in his omnibus utuntur
hoc  mundo ?  Arant,  navigant,  comparant,
generant,  militant,  administrant.  Puto quod non
erunt  sic,  quando  erunt, quae  in  Evangelio
praedicta sunt,  signa in sole,  et  luna,  et  stellis,  et  in
terris pressura gentium, prae confusione sonitus maris et
fluctuum ;  arescentibus  hominibus  prae  timore,  et
exspectatione  quae  supervenient  universo  orbi :  nam
virtutes coelorum movebuntur2530.

XXXIX.  Haec  quippe  in  Ecclesia  melius
existimo  intellegi,  ne  Dominus  Iesus
appropinquante  secundo  adventu  suo  ea  pro
magno praedixisse videatur, quae huic mundo et
ante  primum  eius  adventum  consueverant
evenire, et irrideamur ab eis qui haec, quae velut
novissima et omnium maxima horrescimus, plura

2527 1 Cor 7, 29.
2528 Lc 12, 36.
2529 Eph 5, 22 - 6, 9 ; Col 3, 18-22.
2530 Lc 21, 25-26.

1004



in  historia  gentium,  et  multo  maiora  legerunt.
Ecclesia est enim sol et luna et stellae, cui dictum
est :  Speciosa  sicut  luna,  electa  sicut  sol2531.  Ab  hac
adoratur  Ioseph noster  in  hoc mundo,  velut  in
Aegypto,  ex  humillimo  sublimatus :  nam  illum
Ioseph mater certe adorare non potuit, quae ante
defuncta est2532 quam Iacob venisset ad filium, ut
illius  somnii  prophetici2533 veritas  adimplenda
Christo  Domino  servaretur.  Quando  enim  sol
obscurabitur,  et  luna  non  dabit  lumen suum,  et  stellae
cadent de coelo, et virtutes coelorum movebuntur2534, sicut
ab  aliis  duobus  Evangelistis  hic  locus
commemoratus est, Ecclesia non apparebit ; [128]
impiis  tunc  persecutoribus  ultra  modum
saevientibus,  et  remoto  timore,  tamquam
arridente  mundi  felicitate  dicentibus :  Pax  et
securitas2535 : tunc  stellae  cadent  de  coelo,  et  virtutes
coelorum  movebuntur ;  quoniam  multi,  qui  gratia
fulgere  videbantur,  persequentibus  cedent  et
cadent, et quidem fideles fortissimi turbabuntur.
Ideo  autem  secundum  Matthaeum  et  Marcum
post  tribulationem  dierum  illorum2536 dicitur  hoc
futurum, non quia transacta tota illa persecutione
accident  ista ;  sed  quia  praecedet  tribulatio,  ut

2531 Cant 6, 9.
2532 Gen 35, 19 ; 46, 1-7.
2533 Gen 37, 9-11.
2534 Mt 24, 29 ; Mc 13, 24-25.
2535 1 Thess 5, 3.
2536 Mt 24, 29 ; Mc 13, 24-25.
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sequatur quorumdam defectio : et quia per omnes
dies illos ita fiet, propterea post tribulationem dierum
illorum, sed tamen in eisdem diebus fiet.

XL.  Quod  ergo  dictum  est  secundum
Lucam : Et in terris pressura gentium2537, gentes voluit
intellegi,  non pertinentes  ad semen Abrahae,  in
quo  benedicentur  omnes  gentes2538,  sed  gentes
quae  ad  sinistram  stabunt,  quando
congregabuntur  ante  Iudicem  vivorum  et
mortuorum omnes gentes2539.  Utraque pars enim
erit in omnibus gentibus ; una quae premat, altera
quae prematur : una quae dicat : Pax et securitas2540 ;
altera  in  qua  sol  obscuretur,  et  non  det  luna
lumen suum, et de qua cadant stellae, et in qua
virtutes coelorum moveantur2541.

XLI. Et tunc videbunt Filium hominis venientem in
nube cum potestate magna et maiestate2542. Quod video
duobus  modis  accipi  posse ;  sive  in  Ecclesia
tamquam  in  nube  venientem,  sicut  etiam  nunc
venire non cessat, secundum id quod ait :  Amodo
videbitis  Filium hominis  sedentem a dextris  virtutis,  et
venientem in nubibus coeli ; sed ideo tunc cum potestate
magna  et  maiestate2543,  quia  maior  potestas  et
maiestas illius apparebit sanctis,  quibus magnam
2537 Lc 21, 25.
2538 Gen 22, 18 ; 26, 4.
2539 Mt 25, 33. 32 ; Act 10, 42.
2540 1 Thess 5, 3.
2541 Mt 24, 29 ; Mc 13, 24-25.
2542 Lc 21, 27 ; Mt 24, 30 ; Mc 13, 26.
2543 Mt 26, 64.
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virtutem  dabit,  ne  tanta [129] persecutione
vincantur :  sive in corpore suo, in quo sedet ad
dexteram  Patris,  in  quo  etiam  mortuus  est,  et
resurrexit,  et  ascendit  in  coelum2544,  secundum
quod scriptum est in Actibus Apostolorum :  His
dictis nubes suscepit eum, et sublatus est ab eis. Et quia
illic  etiam  dictum  est  ab  Angelis :  Sic  veniet,
quemadmodum vidistis eum euntem in coelum2545, merito
credendus  est,  non  solum  in  eodem  corpore,
verum  etiam  in  nube  venturus ;  quoniam  sic
veniet  sicut  abiit,  et  nubes  eum  suscepit
abeuntem.

XLII.  Sed  horum  duorum  quid  hic  potius
eligendum  sit,  iudicare  difficile  est.  Promptior
quidem sensus  est  ut  quisque  cum  audierit  vel
legerit :  Et tunc videbunt Filium hominis venientem in
nube  cum  potestate  magna  et  maiestate2546,  ipsum
prorsus  accipiat  eius  adventum,  non  per
Ecclesiam, sed per seipsum, quando venturus est
ad vivos et mortuos iudicandos2547 : sed quoniam
Scripturae scrutandae sunt, nec earum superficie
debemus  esse  contenti,  quae  ad  exercitationem
nostram ita modificatae sunt, ut altius se penetrari
velint, diligenter sunt inspicienda sequentia. Cum
enim  dixisset :  Et  tunc  videbunt  Filium  hominis
venientem  in  nube  cum  potestate  magna  et  maiestate ;

2544 Rom 8, 34 ; Mc 16, 19 ; Col 3, 1.
2545 Act 1, 9. 11.
2546 Lc 21, 27.
2547 2 Tim 4, 1.
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adiunxit  atque  ait :  His  autem  fieri  incipientibus,
respicite  et  levate  capita  vestra,  quoniam  appropinquat
redemptio  vestra.  Et  dixit  illis  similitudinem :  Videte
ficulneam et  omnes  arbores ;  cum producunt  iam ex se
fructum. scitis quoniam prope est aestas : ita et vos cum
videritis  haec  fieri,  scitote  quoniam  prope  est  regnum
Dei2548. Cum ergo dicit : Cum videritis haec fieri ; quae
intellegere  poterimus,  nisi  ea  quae  supra
commemorata sunt ? In his est autem etiam quod
ait : Et tunc videbunt Filium hominis venientem [130] in
nube  cum  potestate  magna  et  maiestate2549. Proinde
etiam hoc cum visum fuerit, non iam erit regnum
Dei, sed prope erit.

XLIII. Hunc ordinem videmus et duos alios
evangelistas  tenere.  Apud  Marcum  enim  cum
dictum  esset :  Et  virtutes  quae  sunt  in  coelis,
movebuntur ; Et tunc, inquit,  videbunt Filium hominis
venientem in nubibus cum virtute multa et gloria. Deinde
subiungit  quod  Lucas  non  dixit :  Et  tunc  mittet
Angelos suos et congregabit electos suos a quatuor ventis, a
summo terrae  usque  ad summum coeli2550. Tunc quod
ille de ficu et de aliis arboribus, iste de sola ficu
ponens : A ficu autem discite, inquit, parabolam. Cum
iam  ramus  eius  tener  fuerit,  et  nata  fuerint  folia,
cognoscitis  quia  in  proximo  sit  aestas :  sic  et  vos  cum
videritis haec fieri, scitote quod in proximo sit in ostiis2551.

2548 Lc 21, 28-31.
2549 Lc 21, 27.
2550 Mc 13, 25-26.
2551 Mc 13, 27-29.
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Quid est : Cum videritis haec fieri, nisi ea quae supra
dixit ? In quibus est etiam illud quod ait : Et tunc
videbunt Filium hominis venientem in nubibus cum virtute
multa  et  gloria :  et  tunc  mittet  Angelos  suos2552,  et
congregabit  electos  suos. Non itaque  tunc  erit  finis,
sed tunc erit in proximo.

XLIV.  An  dicendum  est  non  omnia  quae
supra commemorata sunt,  esse intellegenda,  ubi
ait :  Cum videritis  haec  fieri2553, sed  aliqua  eorum ;
hoc videlicet  excepto quod dictum est :  Et tunc
videbunt  Filium  hominis  venientem2554, etc. ?  ipse
quippe  finis  erit,  non  tunc  proximus  erit.  Sed
Matthaeus  aperuit,  nullis  exceptis  esse
accipiendum quod positum est :  Cum videritis haec
fieri : nam et apud ipsum cum dictum esset :  Et
virtutes coelorum movebuntur ; et tunc apparebit, inquit,
signum  Filii  hominis  in  coelo,  et  tunc  plangent [131]
omnes  tribus  terrae.  Et  videbunt  Filium  hominis
venientem in nubibus coeli in virtute multa et maiestate :
et  mittet  Angelos  suos  cum  tuba  et  voce  magna,  et
congregabunt  electos  eius  a  quatuor  ventis,  a  summis
coelorum usque ad terminos eorum. Ab arbore autem fici
discite  parabolam. Cum iam ramus eius  tener fuerit,  et
folia  nata,  scitis  quia  prope  est  aestas :  ita  et  vos  cum
videritis haec omnia, scitote quia prope est in ianuis2555.

2552 Mc 13, 27.
2553 Mc 13, 29 ; Lc 21, 31.
2554 Mc 13, 26 ; Lc 21, 27.
2555 Mt 24, 29-33.
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XLV.  Tunc  ergo  scimus  prope  esse,  cum
viderimus non aliqua eorum, sed haec omnia, in
quibus et hoc est, quod videbitur Filius hominis
veniens,  et  mittet  Angelos  suos,  et  de  quatuor
mundi  partibus,  id  est,  de  toto  orbe  terrarum
congregabit  electos  suos ;  quod  tota  hora
novissima  facit2556,  veniens  in  suis  membris2557

tamquam  in  nubibus  vel  in  tota  ipsa  Ecclesia
quod est corpus eius2558, tamquam in nube magna
fructificante  atque  crescente  in  universo
mundo2559,  ex  quo  coepit  praedicare  et  dicere :
Agite  poenitentiam,  appropinquavit  enim  regnum
coelorum2560 : ita  ut  fortasse  omnia  quae  ab  his
tribus  evangelistis  dicta  sunt  de  eius  adventu,
diligentius  inter  se  collata  atque  discussa,
inveniantur ad hoc pertinere, quod quotidie venit
in corpore suo, quod est Ecclesia (de quo adventu
suo dixit :  Amodo videbitis Filium hominis sedentem a
dextris  virtutis,  et  venientem  in  nubibus  coeli2561) ;
exceptis his locis ubi ab eo ille adventus ultimus
in seipso, quando  est vivos iudicaturus et mortuos2562,
ita promittitur ut propinquare dicatur, et quod in
ultimo  sermonis  secundum  Matthaeum  ipse
omnino  adventus  evidenter  exprimitur,  cuius
2556 1 Io 2, 18.
2557 1 Cor 6, 15.
2558 Col 1, 24.
2559 Col 1, 6.
2560 Mt 3, 2 ; 4, 17.
2561 Mt 26, 64 ; Mc 14, 62.
2562 2 Tim 4, 1.
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superius  quibusdam  signis  propinquitas
intellegenda  monstratur.  Ad  hoc  quippe  apud
Matthaeum sermo ipse  concluditur : [132] Cum
autem venerit Filius hominis, inquit, in maiestate sua, et
omnes Angeli cum eo ; tunc sedebit super sedem maiestatis
suae,  tunc  congregabuntur  ante  eum  omnes  gentes ; et
caetera  usque  ad  illud,  ubi  ait :  Et  ibunt  hi  in
supplicium aeternum ; iusti autem in vitam aeternam2563.
Hoc  enim  nullus  ambigit  de  Christi  adventu
novissimo  et  de  fide  saeculi  praedictum  fuisse.
Nam et illas quinque et quinque virgines2564, non
defuerunt  qui  non  contemptibili  disputatione
docere  voluerint,  ad  hunc  eius  adventum,  qui
nunc fit per Ecclesiam, pertinere.  Sed haec non
sunt temere pollicenda, ne aliquid occurrat quod
valide  contradicat,  praesertim  quia  in  talibus
divinorum  eloquiorum  obscuritatibus,  quibus
nostras  intellegentias  Deo  placuit  exercere,  non
solum  alius  alio  movetur  acutius  eorum  qui
Scripturas  sanctas  non  improbabiliter  tractant ;
sed etiam quilibet unus illorum, aliquando minus,
aliquando melius intellegit.

XLVI.  Nescio  tamen  utrum  intueri  aliquid
certius in hac quaestione possemus, si ulla ratione
seu  facultate  possemus,  quam  illud  quod  in
epistola  priore  iam  posui,  quando  Evangelio
mundus universus impleatur2565. Quod enim putat

2563 Mt 25, 31-32. 46.
2564 Mt 25, 1-12.
2565 Mt 24, 14.
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Venerabilitas  tua  iam  hoc  per  ipsos  Apostolos
factum, non ita  esse  certis  documentis  probavi.
Sunt enim apud nos, hoc est, in Africa, barbarae
innumerabiles  gentes,  in  quibus  nondum  esse
praedicatum Evangelium, ex iis qui ducuntur inde
captivi,  et  Romanorum  servitiis  iam  miscentur,
quotidie  nobis  addiscere  in  promptu  est.  Pauci
tamen anni sunt, ex quo quidam eorum rarissimi
atque  paucissimi,  qui  pacati  Romanis  finibus
adhaerent,  ita  ut  non  habeant  reges  suos,  sed
super  eos  praefecti  a  Romano  constituantur
imperio,  et  illi  et  ipsi  eorum praefecti  christiani
esse  coeperunt. [133] Interiores  autem,  qui  sub
nulla  sunt  potestate  Romana,  prorsus  nec
religione  christiana  in  suorum  aliquibus
detinentur,  neque  ullo  modo  recte  dici  potest
istos ad promissionem Dei non pertinere.

XLVII.  Non  enim  Romanos,  sed  omnes
gentes Dominus semini Abrahae, media quoque
iuratione  promisit2566 :  ex  qua  promissione  iam
factum est ut nonnullae gentes quae non tenentur
ditione  Romana,  reciperent  Evangelium,  et
adiungerentur Ecclesiae, quae fructificat et crescit
in  universo  mundo2567.  Adhuc  enim  habet  quo
crescat, donec fiat quod de Christo in Salomonis
figura prophetatum est :  Dominabitur a mari usque
ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrae2568.

2566 Gen 22, 16-18 ; 26, 3-4.
2567 Col 1, 6.
2568 Ps 71, 8.
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A  flumine scilicet  ubi  baptizatus  est,  quia  inde
coepit  Evangelium  praedicare2569 :  a  mari autem
usque  ad  mare totus  est  orbis  cum  omnibus
gentibus,  quoniam  mari  oceano  cingitur
universus. Quomodo autem implebitur aliter illa
prophetia :  Omnes  gentes,  quotquot  fecisti,  venient,  et
adorabunt coram te, Domine2570 ? Non enim de locis
suis migrando venient, sed in locis suis credendo.
De  credentibus  quippe  Dominus  dixit :  Nemo
potest venire ad me, nisi datum fuerit ei a Patre meo2571.
Propheta  autem  dicit :  Et  adorabunt  eum
unusquisque  de  loco  suo,  omnes  insulae  gentium2572.
Omnes  insulae dixit,  tamquam  diceret :  "Etiam
omnes  insulae" ;  hinc  ostendens  quam  nulla
relinquatur terrarum ubi non sit Ecclesia, quando
nulla  relinquitur  insularum,  quarum  nonnullae
etiam  in  Oceano  sunt  constitutae,  et  quasdam
earum  Evangelium  iam  suscepisse  didicimus.
Atque ita et in insulis singulis quibusque impletur
quod  dictum  est :  Dominabitur  a  mari  usque  ad
mare2573, quo unaquaeque insula cingitur ; sicut in
universo orbe terrarum, quae tamquam omnium
[134] quodammodo  maxima  est  insula,  quia  et
ipsam  cingit  Oceanus,  ad  cuius  littora  in
occidentalibus partibus Ecclesiam pervenisse iam

2569 Mt 3, 13-16 ; Mc 1, 9 ; Lc 3, 21.
2570 Ps 85, 9.
2571 Io 6, 66.
2572 Soph 2, 11.
2573 Ps 71, 8.
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novimus,  et  quocumque  littorum  nondum
pervenit,  perventura  est  utique  fructificando
atque crescendo2574.

XLVIII.  Si  ergo  quia  prophetia  veritatis
mentiri non potest, necesse est ut omnes gentes,
quotquot  fecit  Deus,  adorent  eum ;  quomodo
adorabunt  eum,  nisi  invocent  eum2575 ?  Quomodo
autem  invocabunt,  in  quem  non  crediderunt ?  aut
quomodo credent quem non audierunt ? quomodo autem
audient sine praedicante ? aut quomodo praedicabunt, nisi
mittantur ?2576 Mittit  enim  Angelos  suos,  et
congregat electos suos a quatuor ventis2577, id est
ab  universo  orbe  terrarum.  In  quibus  ergo
gentibus nondum est Ecclesia, oportet ut sit, non
ut  omnes  qui  ibi  fuerint  credant ;  omnes  enim
gentes  promissae  sunt,  non  omnes  homines
omnium  gentium :  non  enim  omnium  est  fides2578.
Credit  itaque omnis  gens  in  omnibus  qui  electi
sunt  ante  constitutionem  mundi2579,  in  caeteris  non
credit, et credentes odit. Quomodo enim et illud
implebitur : Eritis odio omnibus gentibus propter nomen
meum2580 ;  nisi  in  omnibus  gentibus  sint  et  qui
oderint, et quos oderint ?

2574 Col 1, 6.
2575 Ps 85, 9.
2576 Rom 10, 14-15.
2577 Mt 24, 31 ; Mc 13, 27.
2578 2 Thess 3, 2.
2579 Eph 1, 4.
2580 Mt 24, 9 ; 10, 22 ; Mc 13, 13 ; Lc 21, 17.
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XLIX.  Quo  pacto  igitur  ab  Apostolis  est
praedicatio  ista  completa,  quando  adhuc  usque
sunt  gentes  (quod  certissimum  est  nobis)  in
quibus modo coepit, et in quibus nondum coepit
impleri ?  Non  itaque  sic  dictum  est  Apostolis :
Eritis  mihi  testes  in  Ierusalem,  et  in  tota  Iudaea,  et
Samaria, et usque in extremum terrae2581, tamquam ipsi
soli,  quibus  tunc  loquebatur,  tantum  munus
fuerint  impleturi :  sed  sicut  eis  solis  videtur
dixisse quod dixit : [135] Ecce vobiscum sum usque in
consummationem  saeculi2582 ;  quod  tamen  eum
universae  Ecclesiae  promisisse,  quae  aliis
morientibus, aliis nascentibus hic usque in saeculi
consummationem futura est, quis non intellegat ?
sicut  eis  et  illud  ait,  quod  ad  eos  omnino  non
pertinet,  et  tamen  sic  dictum  est  tamquam  ad
solos  etiam  pertineret :  Cum  videritis  haec  omnia,
scitote quia prope est in ianuis2583 : ad quos enim hoc
pertinet, nisi ad eos qui in carne tunc erunt, cum
omnia  complebuntur ?  quanto  magis  illud  quod
ex magna parte per eos agendum fuit, quamvis et
posteris eorum eadem actio servaretur ?

L. Quod autem dixit Apostolus : Numquid non
audierunt ?  In  omnem terram exiit  sonus  eorum,  et  in
fines orbis terrae verba eorum2584 : quamvis locutus sit
praeteriti  temporis  verbis,  tamen  quod futurum

2581 Act 1, 8.
2582 Mt 28, 20.
2583 Mt 24, 33 ; Mc 13, 29.
2584 Rom 10, 18 ; Ps 18, 5.
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fuerat  dixit,  non  quod  iam  factum  atque
completum ;  sicut  ipse  propheta  quo  usus  est
teste,  non  ait :  "In  omnem  terram exiturus",  sed :
Exiit, inquit,  sonus  eorum, quod  utique  nondum
factum erat : quale est etiam illud : Foderunt manus
meas  et  pedes2585 ;  quod  tam longe  postea  factum
novimus.  Sed  ne  istas  tantum  propheticas
locutiones,  non  et  apostolicas  fuisse  credamus,
nonne idem ipse apostolus ait :  Quae est  Ecclesia
Dei vivi, columna et firmamentum veritatis. Et sine dubio
magnum est pietatis Sacramentum, quod manifestatum est
in  carne,  iustificatum  est  in  spiritu,  apparuit  Angelis,
praedicatum  est  in  gentibus,  creditum  est  in  mundo,
assumptum est in gloria2586 ? Nempe manifestum est
hoc, quod in extremo posuit, etiam nunc nondum
esse completum ; quanto magis tunc quando ista
dicebat ? [136] Ecclesia quippe tunc assumetur in
gloria, quando dicetur :  Venite, benedicti Patris mei,
percipite  regnum2587 :  et  tamen  tamquam  factum
fuisset dictum est, quod certo sciebatur futurum.

LI.  Multo  minus mirandum est  quod etiam
verbis  praesentis  temporis  usus  est  in  eo  quod
illum identidem dixisse memorasti :  Propter spem,
quae  reposita  est  nobis,  quam  ante  audistis  in  verbo
veritatis Evangelii, quod advenit in vos, sicut et in omni
mundo  est  fructificans  et  crescens2588,  quamvis

2585 Ps 21, 17.
2586 1 Tim 3, 15-16.
2587 Mt 25, 34.
2588 Col 1, 5-6.
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Evangelium  nondum  mundum  tenebat
universum :  sed  fructificare  illud  in  universo
mundo  dixit  et  crescere,  ut  ita  significaret
quousque  fuisset  fructificando  et  crescendo
venturum.  Si  ergo  latet  quando  Ecclesia
fructificante atque crescente universus omnino a
mari  usque  ad  mare  orbis  implebitur2589,  procul
dubio  latet  quando  finis  erit ;  ante  quippe  non
erit.

LII.  Ut autem tibi  tamquam sancto homini
Dei  et  sincerissimo  fratri  aperiam  de  hac
quaestione  quid  sentiam :  error  quidem  in
utroque vitandus est,  quantum ab homine vitari
potest, sive citius sive tardius quam futurum est,
Dominus  venturus  esse  credatur ;  sed  mihi
quisquam non videtur errare, cum aliquid nescire
se  scit,  sed  cum  se  putat  scire  quod  nescit.
Removeamus  itaque  de  medio  servum  illum
malum,  qui  dicens  in  corde  suo :  Moram  facit
Dominus meus venire2590, dominatur conservis suis, et
ebriosis convivando miscetur : iste quippe procul
dubio  Domini  sui  odit  adventum.  Quo  servo
malo  remoto,  constituamus  ante  oculos  tres
servos  bonos,  familiam  dominicam  diligenter
sobrieque  tractantes,  adventum  Domini  sui
sitienter  desiderantes,  vigilanter [137]
exspectantes,  fideliter  amantes :  si  unus  eorum
citius,  alter  tardius  Dominum  putat  esse

2589 Ps 71, 8 ; Eccli 44, 23 ; Am 8, 12.
2590 Mt 24, 48-49 ; Lc 12, 45.
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venturum,  tertius  vero  suam  de  hac  re
ignorantiam  confitetur ;  quamquam  omnes
consonent  Evangelio,  quia  omnes  diligunt
manifestationem Domini, et eam desideranter et
vigilanter  exspectant2591,  videamus  tamen  quis
amplius consonet.

LIII. Unus dicit : "Vigilemus et oremus, quia
citius  venturus  est  Dominus" :  alter  dicit :
"Vigilemus et oremus,  quia brevis  et incerta  est
ista vita, quamvis tardius venturus sit Dominus" :
tertius dicit : "Vigilemus et oremus, quia et brevis
et incerta est ista vita, et nescimus tempus quando
venturus est Dominus". Evangelium dicit : Videte,
vigilate,  et  orate ;  nescitis  enim  quando  tempus  sit2592.
Obsecro  te,  quid  aliud  dicere  audimus  hunc
tertium, quam quod dicere audimus Evangelium ?
Omnes  quidem,  prae  desiderio  regni  Dei,  hoc
volunt  esse  verum quod dicit  primus ;  sed  hoc
secundus  negat ;  tertius  vero  non  negat  aliquid
horum, sed ignorare se fatetur quis verum dicat
illorum.  Proinde  si  hoc  factum  fuerit  quod
praedixerat primus, gaudebunt cum illo secundus
et tertius ; omnes enim manifestationem Domini
diligunt2593. Exsultabunt itaque citius venisse quod
diligunt. Si autem factum non fuerit, et apparere
coeperit  hoc  potius  esse  verum  quod  dicebat
secundus,  metuendum est  ne  inter  ipsas  moras

2591 2 Tim 4, 8.
2592 Mc 13, 33.
2593 2 Tim 4, 8.
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perturbentur qui crediderant quod dixerat primus,
et  incipiant  Domini  adventum  non  tardum
putare, sed nullum : qui vides quantus sit interitus
animarum. Quod si tantae fidei fuerint, ut se ad
secundi praedicta convertant, et Dominum etiam
tardantem  fideliter  et  patienter  exspectent ;
abundabunt  tamen  opprobria  et  insultationes
atque  irrisiones  inimicorum  multos  infirmos  a
christiana fide avertentium, dicendo tam fallaciter
eis [138] regnum esse promissum, quam fallaciter
dicebatur cito esse venturum. Qui autem credunt
quod  secundus  dicit,  tardius  Dominum  esse
venturum,  si  falsum  fuerit  inventum,  citius
Domino veniente ; nullo modo qui ei crediderant
turbabuntur  in  fide,  sed  inopinato  gaudio
perfruentur.

LIV.  Quapropter  qui  dicit  Dominum citius
esse venturum, optabilius loquitur, sed periculose
fallitur.  Utinam  ergo  sit  verum ;  quia  erit
molestum,  si  non  erit  verum !  Qui  autem dicit
Dominum tardius esse venturum, et tamen credit,
sperat, amat eius adventum ; profecto de tarditate
eius etiamsi fallitur, feliciter fallitur : habebit enim
maiorem  patientiam,  si  hoc  ita  erit ;  maiorem
laetitiam,  si  non  erit.  Ac  per  hoc  ab  eis  qui
diligunt  manifestationem  Domini2594,  ille  auditur
suavius,  isti  creditur  tutius :  qui  autem  quid
horum  sit  verum  ignorare  se  confitetur,  illud
optat, hoc tolerat, in nullo eorum errat, quia nihil
2594 2 Tim 4, 8.
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eorum aut affirmat aut negat. Obsecro te ut me
talem  non  spernas ;  quia  et  ego  te  diligo  id
affirmantem quod verum esse desidero, et tanto
magis  nolo  fallaris,  quanto  magis  amo  quod
polliceris,  et  quanto magis  video periculosum si
falleris.  Da  veniam,  si  onerosus  fui  sanctis
sensibus tuis : quanto enim rarius provenit, tanto
me  tecum  saltem  per  litteras  loqui  diutius
delectavit. [139]

EPISTOLA CC.2595

DOMINO  ILLUSTRI  ET  MERITO
PRAESTANTISSIMO,  ATQUE  IN  CHRISTI
DILECTIONE  CARISSIMO  FILIO  VALERIO,
AUGUSTIN US, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus  Valerio  comiti,  transmittens
nuncupatum  ipsi  librum  primum  de  Nuptiis  et
Concupiscentia.

I. Cum diu moleste haberem quod aliquoties
scripserim,  et  nulla  tuae  Sublimitatis  rescripta
meruerim, repente epistolas tres tuae Benignitatis
accepi :  unam  non  ad  me  solum  datam  per
coepiscopum meum Vindemialem, et non longe
post per compresbyterum Firmum duas ; qui vir
sanctus,  nobisque,  ut  ab  illo  scire  potuisti,
familiarissima  caritate  coniunctus,  multa
nobiscum  de  tua  excellentia  colloquendo,  et

2595 Ex 7. Tomo priorum edit. præfixa lib. I. de Nuptiis  ; quæ porro 200
erat, nunc 196. – Scripta videtur exeunte an. 418 aut ineunte 419.
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veraciter  insinuando  qualem  et  in  Christi
visceribus2596 noverit,  non  solum  eas  quas
memoratus  episcopus,  vel  quas  ipse  attulit,  sed
etiam illas quas non accepisse querebamur, litteras
vicit.  Et  ideo  de  te  narratio  eius  suavior  nobis
erat,  quia  ea  dicebat  quae  ipse  non  posses,  ne
quidem  me  inquirente,  rescribere,  ne  tuarum
laudum, quod sancta Scriptura prohibet2597, fieres
praedicator. Quamquam et ego verear haec ad te
scribere,  ne  suspicionem  adulantis  incurram,
domine illustris  et  merito praestantissime, atque
in Christi dilectione carissime fili.

II. Laudes itaque tuas in Christo, sive magis
in  te [140] laudes  Christi,  vide  quid  mihi
delectationis et laetitiae fuit audire ab illo qui nec
fallere  me  posset  propter  fidem  suam,  et  eas
ignorare non posset propter amicitiam tuam. Sed
alia  et  ab  aliis,  etsi  non  tam  multa  vel  certa,
verumtamen audivimus, fides tua quam sit sana et
catholica,  quam pia exspectatio futurorum, quae
Dei fratrumque dilectio, quam non superbe sapias
in  excelsis  honoribus,  nec  speres  in  incerto
divitiarum,  sed  in  Deo  vivo,  et  dives  sis  in
operibus  bonis2598 ;  quam sit  domus  tua  requies
solatiumque  sanctorum,  et  terror  impiorum ;
quanta  tibi  cura  sit  ne  quis  insidietur  membris
Christi,  coopertus velamine nominis  Christi  sive

2596 Phil 1, 8.
2597 Prov 27, 2.
2598 1 Tim 6, 17-18.
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in  veteribus  eius,  sive  in  recentioribus  inimicis ;
quamque  sis  eorumdem  inimicorum  providus
saluti,  infestus errori.  Haec atque huiusmodi,  ut
dixi, et ab aliis solemus audire ; sed nunc ea per
supra  dictum  fratrem  plura  et  testatiora
cognovimus.

III. Porro  autem  de  pudicitia  coniugali,  ut
eam quoque in te laudare et amare possimus, quid
audiremus,  nisi  ab aliquo interiore  familiari  tuo,
qui  vitam  tuam,  non  in  superficie,  sed  penitus
nosset ? De hoc itaque tuo bono, Dei dono, me
quoque  delectat  familiarius  et  aliquanto  diutius
loqui tecum. Scio me non esse oneri tibi, si aliquid
prolixum  mitto,  quod  legendo,  diutius  sis
nobiscum. Nam et hoc comperi, quod inter tuas
multas magnasque curas, facile ac libenter legas,
nostrisque  opusculis,  etiam  quae  ad  alios
conscripsimus,  si  qua  in  manus  tuas  venire
potuerunt,  admodum  delecteris ;  quanto  magis
quod  ad  te  scribitur,  ubi  tamquam  praesenti
loquar,  et  advertere  dignaberis  attentius,  et
accipere gratius ? Ab hac ergo epistola perge ad
librum quem simul misi, qui tuae Reverentiae et
cur  conscriptus  sit,  et  cur  ad  te  potissimum
missus, ipse suo principio commodius intimabit.
[141]

EPISTOLA CCI.2599

2599 Quæ porro 201 erat, nunc 90. – Scripta an. 419 mense Junio.
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IMPERATORES HONORIUS  ET THEODOSIUS
AUGUSTI, AURELIO EPISCOPO, SALUTEM.

Imperatores  nova  in  Pelagianos  eorumque  fautores
sanctione edita,  mandant Aurelio,  necnon Augustino per
ejusdem tenoris litteras seorsum ipsi inscriptas, ut adversus
damnatam  hæresim  subscriptionem  exigant  a  cæleris
episcopis.

I. Dudum  quidem  fuerat  constitutum  ut  Pelagius
atque Celestius infandi dogmatis repertores ab urbe Roma,
velut quaedam catholicae veritatis contagia, pellerentur, ne
ignorantium  mentes  scaeva  persuasione  perverterent.  In
quo secuta est clementia nostra iudicium Sanctitatis tuae,
quo constat eos ab universis iusta sententiae examinatione
damnatos.  Sed quia obstinati criminis  pertinax malum,
ut  constitutio  geminaretur,  exegit ;  recenti  quoque
sanctione  decrevimus  ut  si  quis  eos  in  quacumque
provinciarum  parte  latitare  non  nesciens,  aut  propellere
aut prodere distulisset, praescriptae poenae, velut particeps,
subiaceret.

II. Praecipue  tamen  ad  quorumdam  episcoporum
pertinaciam corrigendam, qui pravas eorum disputationes
vel tacito consensu astruunt, vel publica oppugnatione non
destruunt, pater carissime atque amantissime, Sanctitatis
tuae  auctoritatem  imminere  conveniet ;  quatenus  in
abolitionem praeposterae  haeresis  omnium devotio [142]
christiana  consentiat.  Religio  itaque  tua  competentibus
scriptis  universos  faciet  admoneri,  scituros  definitione
Sanctimonii tui hanc definitionem sibi esse praescriptam,
ut quicumque damnationi memoratorum, quo pateat mens
pura,  subscribere  impia  obstinatione  neglexerint,
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episcopatus  amissione  multati,  interdicta,  in  perpetuum
expulsi civitatibus, communione priventur. Nam cum ipsi
iuxta synodum Nicaenam confessione sincera conditorem
rerum  omnium  Deum,  imperiique  nostri  veneremur
auctorem ;  non  patietur  tua Sanctitas  sectae  detestabilis
homines  in  iniuriam  religionis  nova  et  inusitata
meditantes,  secretis  tractibus  occultare  sacrilegium  semel
publica auctoritate damnatum. Una enim eademque culpa
est  eorum qui  aut  dissimulando  conniventiam,  aut  non
damnando, favorem noxium praestiterint, pater carissime
atque  amantissime. (Et alia  manu) :  Divinitas  te  per
multos annos servet incolumem. Data V iduum iuniarum,
Ravennae, Monaxio et Plinta consulibus. Eodem tenore
etiam ad sanctum Augustinum episcopum data. [143]

EPISTOLA CCII.2600

DOMINIS  VERE  SANCTIS  ATQUE  OMNI
AFFECTIONE AC IURE VENERANDIS, ALYPIO EI
AUGUSTINO  EPISCOPIS  HIERONYMUS,  IN
CHRISTO SALUTEM.

Hieronymus  Alypio  et  Augustino  gratulatur,
quorum opera Cœlestiana hæresis extincta sit : et excusat
cur nondum refellerit libros Anniani Pelagiani.

I. Sanctus Innocentius presbyter, qui huius sermonis
est  portitor,  anno  praeterito,  quasi  nequaquam  in
Africam reversurus, mea ad Dignationem vestram scripta
non sumpsit. Tamen Deo gratias agimus quod ita evenit,
ut nostrum silentium vestris epistolis vinceretis. Mihi enim
omnis  occasio  gratissima  est,  per  quam  scribo  vestrae

2600 Alias XXIV, quæ autem 202 erat, nunc 91. – Scripta exeunte an. 419.
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Reverentiae ; testem invocans Deum quod si posset fieri,
assumptis  alis  columbae,  vestris  amplexibus  implicarer,
semper quidem pro merito virtutum vestrarum, sed nunc
maxime, quia cooperatoribus et auctoribus vobis,  haeresis
Celestiana iugulata est : quae ita infecit corda multorum,
ut  cum  superatos  damnatosque  esse  se  sentiant,  tamen
venena mentium non omittant ; et, quod solum possunt,
nos  oderint,  per  quos  putant  se  libertatem  docendae
haereseos perdidisse.

II. Quod autem quaeritis utrum rescripserim contra
libros  Anniani,xliii pseudodiaconi  Celedensis,  qui
copiosissime pascitur, ut alienae blasphemiae verba frivola
[144] subministret :  sciatis  me ipsos  libros  in  schedulis
missos a sancto fratre Eusebio presbytero suscepisse, non
ante multum temporis ; et exinde vel ingruentibus morbis,
vel  dormitione  sanctae  et  venerabilis  filiae  vestrae
Eustochii,  ita  doluisse,  ut  propemodum  contemnendos
putarem. In eodem enim luto haesitat, et exceptis verbis
tinnulis atque emendicatis, nihil aliud loquitur2601. Tamen
multum  egimus ;  ut  dum  epistolae  meae  respondere
conatur, apertius se proderet, et blasphemias suas omnibus
patefaceret.  Quidquid  enim  in  illa  miserabili  synodo
Diospolitana dixisse se denegat, in hoc opere profitetur ;
nec  grande est ineptissimis  naeniis  respondere.  Si autem
Dominus  vitam  tribuerit  et  notariorum  habuerimus
copiam,  paucis  lucubratiunculis  respondebimus ;  non  ut
convincamus haeresim emortuam, sed ut imperitiam atque
blasphemiam  eius,  nostris  sermonibus  confutemus :
meliusque  hoc  faceret  Sanctitas  tua ;  ne  compellamur
2601 TERENT., Phorm. 780.
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contra haereticum nostra laudare. Sancti filii  communes,
Albina,  Pinianus  et  Melania,  plurimum  vos  salutant.
Has  litterulas  de  sancta  Bethlehem  sancto  presbytero
Innocentio  tradidi  perferendas.  Neptis  vestra  Paula
miserabiliter precatur ut memores eius sitis, et multum vos
salutat.  Incolumes  vos,  et  memores  mei,  Domini  nostri
Iesu Christi tueatur clementia, domini vere sancti, atque
omnium affectione venerabiles patres.

[HÆC EPISTOLA NON EXSTAT IN EDITIONE D. A.
B. CAILLAU.]

EPISTOLA CCII BIS.2602

DOMINO  BEATISSIMO,  SINCERITERQUE
CARISSIMO,  ET  DESIDERANTISSIMO  FRATRI  ET
COEPISCOPO  OPTATO,  AUGUSTINUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Optato significat suæ de animæ origine consultationi
abs Hieronymo non fuisse responsum, neque se hactenus
quidquam de hac quæstione asserere ausum fuisse. Ut se
imitetur non suo tantum exemplo, sed etiam ipsius Optati
litterarum  instituto  ac  ratione  hortatur.  Petit  denuo  ut
Libellum Fidei ad se mittat, ac ne doctorum episcoporum
traditiones,  doctor  novellus  et  rudis  corrumpere
aggrediatur. Tandem quid de anima fides doceat, breviter
exponit, occurrentesque aliquot quæstiones obiter solvit.

I.  Per  religiosum  presbyterum  Saturninum
tuae  Venerationis  litteras  sumpsi,  hoc  a  me
magno studio,  quod nondum habeo,  flagitantis.
Sed cur hoc feceris causam mihi aperuisti, quod
2602 Epistolo recens inventa. – Scripta sub finem anni 419 vel potius sub
initium anni 420.
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scilicet credas de hac re mihi consulenti iam fuisse
responsum.  Utinam ita  esset !  absit  ut  te,  cuius
exspectationem  avidissimam  noverim,  huius
muneris communicatione fraudarem. Sed si quid
credis, frater carissime, quinque ferme anni ecce
evoluti sunt, ex quo in Orientem misi librum non
praesumptionis sed consultationis meae ; et adhuc
rescripta non merui, quibus mihi enodaretur haec
quaestio  in  qua  me  cupis  ad  te  certam  ferre
sententiam.  Utrumque  ergo  misissem,  si
utrumque haberem.

II. Hoc autem quod habeo, sine altero quod
nondum habeo, cuiquam debere me iam mittere
vel edere non videtur ; ne ille qui mihi fortasse, ut
desidero, responsurus est, interrogationem meam
disceptatione  operosissima  elaboratam,  sine  sua
responsione, quae adhuc desperanda non est, per
manus  hominum  notitiamque  diffundi  iure
succenseat,  idque iactantius  quam utilius  fecisse
me iudicet, quasi ego potuerim quaerere, quod ille
non potuerit enodare, cum forsitan possit, idque
dum faciat,  exspectandum sit.  Magis  enim scio,
quod  aliis  occupatur,  quae  minime  differenda
sunt, plurisque pendenda.

III.  Quod  ut  tua  quoque  Sanctitas  noverit,
attende paulisper quid mihi alio anno per latorem,
per quem scripseram, remeantem scripserit, nam
hoc ex eius epistola  in istam transtuli :  "Incidit,
inquit, tempus difficillimum, quando mihi tacere
melius  fuit,  quam  loqui ;  ita  ut  nostra  studia
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cessarent,  ne,  iuxta  Appium,  canina  exerceretur
facundia2603.  Itaque  duobus  libellis  tuis,  quos
nomini  meo  dedicasti,  eruditissimis,  et  omni
eloquentiae  splendore  fulgentibus,  ad  tempus
respondere non potui, non quod quidquam in illis
reprehendendum putem ;  sed quia iuxta beatum
Apostolum, Unusquisque in suo sensu abundat ;  alius
quidem  sic,  alius  autem  sic2604.  Certe  quidquid  dici
potuit,  et  sublimi  ingenio  de  Scripturarum
sanctarum  hauriri  fontibus,  a  te  positum  atque
dissertum  est.  Sed  quaeso  Reverentiam  tuam,
parum  perpatiaris  me  tuum  laudare  ingenium.
Nos enim inter nos eruditionis causa disserimus.
Caeterum aemuli, et maxime haeretici, si diversas
inter  nos  sententias  viderint,  de  animi
calumniabuntur rancore descendere.  Mihi autem
decretum est te amare, suscipere,,  colere, mirari,
tuaque  dicta  quasi  mea  defendere.  Certe  et  in
dialogo2605 quem nuper edidi : Beatitudinis tuae, ut
dignum fuerat, recordatus sum : magisque demus
operam,  ut  perniciosissima haeresis  de  Ecclesiis
auferatur,  quae  semper  simulat  poenitentiam  ut
docendi  in  Ecclesiis  habeat  facultatem ;  ne,  si
aperta se luce prodiderit, foras expulsa moriatur".

IV. Cernis nempe, venerande frater, haec mei
carissimi verba inquisitioni meae reddita, non eam
negasse responsionem, sed excusasse de tempore,

2603 SALLUST., Hist., fragm. 2, 37.
2604 Rom 14, 5 ; 1 Cor 7, 7.
2605 HIERON., Dial. adv. Pel. 3, 19.
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quod  in  alia  magis  urgentia  curam  cogeretur
impendere.  Vides  etiam  quam  benevolum
animum erga me gerat,  quidve commoneat ;  ne
scilicet  quod  inter  nos,  salva  utique  caritate  ac
sinceritate  amicitiae,  eruditionis  causa  facimus,
calumnientur  aemuli,  et  maxime  haeretici  de
animi  rancore  descendere.  Proinde  si  utrumque
opus nostrum, et ubi ego inquisivi, et ubi ipse ad
inquisita  responderit,  homines  legerint ;  quia
etiam  oportet  ut,  si  eadem  quaestio  secundum
eius  sententiam  sufficienter  fuerit  explicata,  me
instructum  esse  gratias  agam ;  non  parvus  erit
fructus, cum hoc exierit in notitiam plurimorum :
ut minores nostri non solum sciant quid de hac re
sentire  debeant,  quae  inter  nos  diligenti
disceptatione  discussa  est ;  verum etiam discant
exemplo  nostro,  Deo  miserante  atque  propitio,
quemadmodum inter  carissimos  fratres,  ita  non
desit  alterna  inquisitionis  gratia  disputatio,  ut
tamen maneat inviolata dilectio.

V.  Si  autem  scriptum  meum,  ubi  res
obscurissima  tantummodo legitur  inquisita,  sine
illius  rescripto,  ubi  forsitan  apparebit  inventum,
emanarit,  latius  pergat,  perveniat  etiam ad  illos,
qui  comparantes, ut  ait  Apostolus,  semetipsos
sibimetipsis2606,  non intellegunt quo animo a nobis
fiat,  quod  ipsi  eo  animo  facere  nesciunt ;  et
voluntatem  meam  erga  honorandum  pro  suis
ingentibus  meritis  dilectissimum  amicum,  non
2606 2 Cor 10, 12.
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sicut eam vident, quando nec vident, sed sicut eis
libitum est, et sicut odio suo dictante suspicantur,
exponent : quod profecto, quantum in nobis est,
cavere debemus.

VI.  At  si  forte  quod  per  nos  innotescere
nolumus, etiam invitis nobis, eis, quibus nolumus
innotuerit ; quid restabit, nisi aequo animo habere
Domini  voluntatem ?  Neque  enim  hoc  scribere
ad  quemquam  deberem,  quod  semper  latere
voluissem. Nam si, quod absit, aliquo vel casu, vel
necessitate  numquam  ille  rescripserit ;  procul
dubio nostra consultatio, quam ad eum misimus,
quandoque manifestabitur. Nec inutilis legentibus
erit :  quia etsi non illa  invenient quae requirunt,
invenient  certe  quemadmodum  sint  inquirenda
nec  temere  affirmanda  quae  nesciunt ;  et
secundum ea  quae  ibi  legerint,  consulere  etiam
ipsi  quos  poterint,  studiosa  caritate,  non
discordiosa  contentione curabunt ;  donec aut id
quod volunt reperiant, aut ipsa inquisitione aciem
mentis  exerceant,  ut  ulterius  inquirendum  non
esse  cognoscant.  Nunc  tamen  quamdiu  iam
consulti amici nondum est desperanda responsio,
edendam  non  esse  consultationem  nostram,
quantum  quidem  in  nobis  est,  puto  quod
persuaserim  dilectioni  tuae :  quamquam  et  ipse
non eam solam poposceris, sed adiunctam etiam
eius  quem  consului,  responsionem  tibi
desideraveris  mitti ;  quod  utique  facerem,  si
haberem. Si autem, ut verbis tuae Sanctitatis utar,
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quae  in  tua  epistola  posuisti :  "sapientiae  meae
lucidam demonstrationem, quam mihi pro merito,
ut scribis, vitae meae auctor lucis attribuit", non
ipsam  dicis  consultationem  et  inquisitionem
meam,  sed  mihi  iam  eius  rei  quam  quaesivi,
provenisse  inventionem  putas,  et  ipsam  potius
poscis, ut mittam ; facerem, si ita esset ut putas.
Ego  enim  adhuc,  fateor,  non  inveni,
quemadmodum  anima  et  peccatum  ex  Adam
trahat  (unde  dubitare  fas  non  est),  et  ipsa  ex
Adam  non  trahatur ;  quod  mihi  diligentius
inquirendum, quam inconsultius asserendum est.

VII. Habent litterae tuae : "nescio quot senes,
et a doctis sacerdotibus institutos viros, quos ad
tuae  modicitatis  intellegentiam,  assertionemque
veritate plenissimam revocare non poteras" ; nec
tamen exprimis, quaenam sit "assertio tua veritate
plenissima,  ad  quam  senes,  et  a  doctis
sacerdotibus  institutos  viros  revocare  non
poteras". Si  enim  hoc  tenebant,  vel  tenent  hi
senes,  quod  a  doctis  sacerdotibus  acceperunt ;
quomodo  tibi  rustica,  et  minus  instructa
clericorum  turba  molestias  generaverat  in  his
rebus,  in  quibus  "a  doctis  sacerdotibus  fuerat
instituta" ?  Si  autem  senes  isti,  vel  turba
clericorum  ab  eo,  quod  a  doctis  sacerdotibus
acceperat, sua pravitate deviabat ; illorum potius
auctoritate  fuerat  corrigenda,  et  a  tumultu
contentiosissimo comprimenda.  Sed  rursus  cum
dicis :  "Te  novellum  rudemque  doctorem
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tantorum  ac  talium  episcoporum  traditiones
timuisse  corrumpere,  et  convertere  homines  in
meliorem  partem,  ob  defunctorum  iniuriam
formidasse" ; quid das intellegi, nisi quod illi, quos
corrigere  cupiebas,  doctorum  atque  magnorum
iam  defunctorum  episcoporum  traditiones
nolendo  deserere,  "novello  rudique  doctori"
acquiescere recusabant ? Qua in re de illis interim
taceo ; tuam vero "assertionem", quam dicis esse
"veritate  plenissimam"  vehementer  scire
desidero ;  non  ipsam dico  sententiam,  sed  eius
assertionem.

VIII. Improbari enim abs te eos qui affirmant
omnes  animas  hominum  ex  illa  una  quae
protoplasto  data  est,  per  generationum
successionem propagari atque traduci, sufficienter
quidem in  nostram notitiam protulisti ;  sed qua
ratione  quibusve  divinarum  Scripturarum
testimoniis id falsum esse monstraveris, quia tuae
litterae  non  continent,  quid  ignoramus.  Deinde
quid ipse pro isto quod improbas, teneas, legenti
mihi  epistolam  tuam,  et  quam  fratribus  antea
Caesareensibus, et quam mihi nuperrime direxisti,
non  evidenter  apparet ;  nisi  quod  video  te
credere, sicut scribis : "Deum fecisse homines, et
facere,  et  facturum esse ;  neque  aliquid  esse  in
coelis  aut  in  terra,  quod non ipso constiterit  et
constet  auctore".  Hoc  sane  ita  verum  est,  ut
dubitare hinc nullus debeat. Sed adhuc te oportet
exprimere, unde faciat animas Deus, quas negas
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ex propagine fieri :  utrum aliunde ;  et  si  ita  est,
quidnam illud sit : an omnino de nihilo. Nam illud
Origenis et Priscilliani,  vel si qui alii  tale aliquid
sentiunt,  quod  pro  meritis  vitae  prioris  terrena
atque mortalia contra dantur an corpora, absit ut
sentias :  huic quippe opinioni prorsus apostolica
contradicit  auctoritas,  dicens,  Esau  et  Iacob,
antequam  nati  fuissent,  nihil  operatos  boni  vel
mali2607. Igitur non ex toto, sed ex parte nobis est
tua de hac re nota sententia ; assertio vero eius, id
est, unde doceatur verum esse, quod sentis, nos
penitus latet.

IX.  Propterea  petiveram  prioribus  litteris
meis,  ut  Libellum  Fidei,  quem  te  scripsisse
commemoras,  eique  nescio  quem  presbyterum
fallaciter  subscripsisse conquereris,  mihi  mittere
dignareris ;  quod  etiam  nunc  peto,  et  quid
testimoniorum  divinorum  huic  quaestioni
reserandae  adhibere  potuisti.  Dicis  enim  in
epistola  ad Caesareenses  placuisse  vobis,  ut  omnem
veritatis  ad  probationem,  etiam  iudices  cognoscerent
saeculares, quibus ex communi deprecatione residentibus,
et ad fidem universa rimantibus id Divinitas, ut scribis,
misericordiae  suae  infusione  largita  est ;  ut  maiorem
affirmationem pro suis sensibus assertionemque proferrent,
quam  vestra  circa  eos  mediocritas  cum  ingentium
testimoniorum  auctoritatibus  retentabat. Has  ergo
testimoniorum  ingentium  auctoritates ingenti  studio
scire desidero.
2607 Rom 9, 11.
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X.  Solam  quippe  unam  causam  videris
secutus, qua contradictores tuos refelleres ; quod
scilicet  negarent  esse  opus  Dei  animas  nostras.
Quod  si  sentiunt,  merito  eorum  sententia
iudicatur  esse  damnanda.  Nam  hoc  si  de  ipsis
corporibus  dicerent,  procul  dubio  fuerant
emendandi, vel detestandi. Quis enim Christianus
neget,  opera  Dei  esse  corpora  singulorum
quorumque nascentium ? nec tamen ea propterea
negamus  a  parentibus  gigni,  quia  fatemur
divinitus  fingi.  Quando  ergo  dicitur  sic  etiam
animarum  nostrarum  incorporea  quaedam  sui
generis semina, et a parentibus trahi, et tamen ex
eis  animas  Dei  opere  fieri ;  ad hoc refutandum
non  humana  coniectura,  sed  divina  Scriptura
testis  adhibenda  est.  Nam  de  sanctis  Libris
canonicae auctoritatis potuit nobis testimoniorum
suppetere  copia,  qua  probatur  Deus  animas
facere : sed testimoniis talibus ii redarguuntur, qui
opera  Dei  esse  singulas  quasque  animas  in
hominibus  nascentibus  negant ;  non  ii  qui  hoc
fatentur, et tamen eas sicut corpora Deo quidem
operante formari, sed ex parentum propagatione,
contendunt.  Ad  hos  refellendos  tibi  divina
testimonia  certa  quaerenda  sunt ;  aut  si  iam
invenisti,  nobis  qui  nondum  invenimus,  cum
impensissime,  quantum  possumus,  inquiramus,
mutua dilectione mittenda.

XI.  Tua  quippe  consultatio  brevis  atque
postrema in litteris quas ad fratres Caesareenses
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misisti, ita se habet : "Exoro, inquis, ut me filium
vestrum  atque  discipulum,  et  ad  haec  mysteria
nuper  proximeque  Deo iuvante  venientem,  qua
debetis  et  dignum  est,  et  qua  prudentes
respondere  convenit  sacerdotes,  informatione
doceatis :  utrum magis  illa  sit  tenenda sententia
quae  animam  dicit  esse  de  traduce,  et  per
occultam  quamdam  originem  ordinemque
secretum  in  omne  hominum  genus  caeteras
animas ex Adae protoplasti transfusione defluere ;
an  potius  ea,  quam  omnes  fratres  vestri,  et
sacerdotes  hic  positi  retinent  et  affirmant,
eligenda  definitio,  credulitasque  retinenda,  quae
Deum  auctorem  universarum  rerum,
hominumque  cunctorum  et  fuisse,  et  esse,  et
futurum  esse  testatur  et  credit".  Horum  igitur
duorum  quae  consulens  proposuisti,  vis  ut
eligatur,  tibique  respondeatur  alterutrum ;  quod
fieri deberet ab scientibus, si essent inter se duo
ista contraria ut, altero electo, consequenter esset
alterum respuendum.

XII. Nunc autem, si quispiam non alterum e
duobus  his  eligat,  sed  utrumque  verum  esse
respondeat,  id  est,  et  in  omne hominum genus
caeteras animas ex Adae protoplasti transfusione
defluere,  et  nihilominus  Deum  auctorem
universarum rerum,  hominumque  cunctorum et
fuisse,  et  esse,  et  futurum esse  credat  et  dicat ;
quid  huic  contradicendum  esse  censes ?
Numquidnam dicturi  sumus :  "Si  ex  parentibus

1035



animae  propagantur,  non  est  Deus  auctor
omnium  rerum,  quia  non  facit  animas" ?
Respondebitur  enim  si  hoc  dixerimus :  "Ergo
quia corpora ex parentibus propagantur, non est
Deus  auctor  omnium  rerum,  si  propter  hoc
dicendus  est  non  facere  corpora".  Quis  autem
neget auctorem humanorum omnium corporum
Deum,  sed  illius  dicat  solius,  quod  de  terra
primitus  finxit,  aut  certe  etiam  coniugis  ipsius ;
quia  et  ipsam de latere eius ipse formavit ;  non
autem  etiam  exterorum ;  quia  ex  illis  caetera
hominum  corpora  defluxisse  negare  non
possumus ?

XIII. Ac per hoc, si, adversus quos tibi est in
hac  quaestione  conflictus,  sic  asseverant
animarum ex illius unius derivatione propaginem,
ut eas iam Deum negent facere, atque formare ;
insta  eis  redarguendis,  convincendis,  corrigendis
quantum, Domino adiuvante, potueris.  Si autem
initia  quaedam  ex  illo  uno  et  deinceps  a
parentibus attrahi, et tamen singulas in hominibus
singulis affirmant ab auctore omnium rerum Deo
creari  atque  formari ;  quid  eis  respondeatur,
inquire,  de Scripturis  maxime sanctis,  quod non
sit ambiguum nec aliter possit intellegi. Aut si iam
invenisti,  ut  superius  postulavi,  dirige  et  nobis.
Quod si te adhuc, sicut me, latet ; insta quidem
omnibus viribus eos confutare, qui dicunt animas
non ex opere divino, quod eos dixisti in epistola tua
prima  inter  secretiores  fabulas  murmurasse, deinde
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propter  hanc  sententiam  stultam  atque  impiam  a  tuo
consortio et Ecclesiae servitio recessisse ; atque adversus
eos  omnibus  modis  defende  et  tuere,  quod  in
eadem  epistola  posuisti :  Deum  fecisse  animas,  et
facere, et facturum esse ; neque aliquid esse in coelis aut in
terra, quod non ipso constiterit aut constet auctore. Hoc
enim de omni omnino genere creaturae verissime
atque  rectissime  creditur,  dicitur,  defenditur,
comprobatur.  Deus  enim  auctor  universarum
rerum hominumque cunctorum et fuit, et est, et
futurus est, quod in extrema tua ad coepiscopos
nostros  provinciae  Caesareensis  consultatione
posuisti,  atque  ut  id  potius  eligerent,  exemplo
omnium fratrum et consacerdotum, qui sunt apud
vos, atque id retinent, quodammodo hortatus es.

XIV.  Sed  alia  quaestio  est,  ubi  quaeritur,
utrum  omnium  animarum  et  corporum  auctor,
effectorque  Deus  sit,  quod  veritas  habet ;  an
aliquid naturarum exoriatur, quod ipse non faciat,
quae  opinio  prorsus  erroris  est :  alia  vero,  ubi
quaeritur,  utrum  Deus  animas  humanas  ex
propagine,  an sine propagine faciat,  quas tamen
ab illo fieri dubitare fas non est. In qua quaestione
sobrium  te  esse  ac  vigilantem  volo ;  nec  sic
animarum  propaginem  destruas,  ut  haeresim
Pelagianam  incautus  incurras.  Nam  si
humanorum  corporum,  quorum  propagatio  est
omnibus  nota,  dicimus  tamen  Deum,  vereque
dicimus,  non  illius  tantum  primi  hominis,
coniugumve  primorum,  sed  omnium  ex  illis
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propagatorum  esse  creatorem ;  puto  facile
intellegi  eos,  qui  animarum  defendunt
propaginem,  non  ex  hoc  nos  habere  velle
destruere,  quando  Deus  animas  facit,  cum  et
corpora facit, quae de propagine fieri negare non
possumus ;  sed  alia  documenta  esse  quaerenda,
quibus  hi,  qui  sentiunt  propagari  animas,
repellantur, si eos errare veritas loquitur : de qua
re illi  magis fuerant, si fieri posset, interrogandi,
propter  quorum  iniuriam  defunctorum,  sicut
scribis in epistola, quam mihi posteriorem misisti
"in  meliorem  partem  convertere  homines
formidabas. Hos enim defunctos, tales tantosque
et tam doctos episcopos fuisse dixisti,  ut eorum
traditiones  timeres  doctor  novellus  rudisque
corrumpere velle". Itaque si scire possem, tales,
ac  tanti,  et  tam  docti  viri  istam  de  animarum
propagatione  sententiam,  quibus  vel  testimoniis
asserebant :...  quam  tamen  in  litteris  ad
Caesareenses  datis,  illorum  auctoritatem
nequaquam  respiciens,  "inventionem  novam  et
inauditum dogma" esse dixisti ; cum profecto, etsi
error est, novum tamen eum non esse noverimus,
sed vetustum et antiquum.

XV.  Quando  autem  nos  aliquae  causae  in
aliqua  quaestione  non  immerito  dubitare
compellunt,  non  etiam  hinc  dubitare  debemus
utrum  dubitare  debeamus.  De  dubiis  quippe
rebus  sine  dubitatione  dubitandum  est.  Vides
quemadmodum  Apostolus  de  se  ipso  dubitare

1038



non dubitet,  utrum in corpore, an extra corpus raptus
sit in tertium coelum ; sive hoc, sive illud,  nescio,
Deus  scit2608.  Cur  ergo  mihi,  quamdiu  nescio,
dubitare  non  liceat,  utrum anima  mea  in  istam
vitam  ex  propagine  an  sine  propagine  venerit ;
cum ea  utrolibet  modo a  summo et  vero  Deo
factam esse non dubitem ? Cur mihi fas non sit
dicere :  Scio  animam  meam  ex  opere  Dei
subsistere,  et  prorsus  opus  Dei  esse ;  sive  ex
propagine  sicut  corpus,  sive  extra  propaginem
sicut illa quae primo homini data est,  nescio, Deus
scit ? Utrum horum vis ut confirmem. Possem, si
nossem.  Quod  si  ipse  nosti,  en  habes  me
cupidiorem  discere  quod  nescio,  quam  docere
quod scio.  Si  autem nescis,  sicut  ego,  ora  sicut
ego, ut sive per quemlibet servum suum, sive per
se  ipsum  Magister  ille  nos  doceat,  qui  dixit
discipulis  suis :  Ne volitis  dici  ab  hominibus  rabbi ;
unus est enim magister vester Christus2609 ; si tamen scit
expedire nobis, ut etiam talia noverimus, qui novit
non solum quid doceat, verum etiam quid nobis
dicere expediat.

XVI.  Nam  confiteor  Dilectioni  tuae
cupiditatem meam.  Cupio  quidem et  hoc  scire,
quod quaeris ; sed multo magis cuperem scire, si
fieri  posset,  quando  praesentetur.  Desideratus
omnibus gentibus2610, et quando regnum futurum sit

2608 2 Cor 12, 2-3.
2609 Mt 23, 8. 10.
2610 Agg 2, 8.
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sanctorum,  quam  unde  in  hanc  terram  venire
coeperim :  et  tamen  illud  cum  ab  illo,  qui  scit
omnia,  discipuli  sui,  nostri  Apostoli,  quaererent,
responsum  acceperunt :  Non  est  vestrum  nosse
tempus,  aut  tempora,  quae  Deus  posuit  in  sua
potestate2611. Quid si et hoc scit, non esse nostrum
scire, qui profecto scit, quid nobis sit utile scire ?
Et  illud quidem per  illum scio,  non esse  nostri
scire tempora quae Pater posuit in sua potestate.
Utrum autem originem animarum, quam nondum
scio, nostrum sit scire, id est, pertineat ad nos id
scire,  nec  hoc quidem scio.  Nam si  saltem hoc
scirem, quod nostrum non sit id scire, non solum
affirmare quamdiu nescio, verum etiam quaerere
iam  desisterem.  Nunc  autem,  quamvis  tam  sit
obscurum  ac  profundum,  ut  plus  illic  docendi
caveam  temeritatem,  quam  discendi  habeam
cupiditatem ;  tamen  etiam  hoc  volo  scire,  si
possum. Et licet multo amplius sit  necessarium,
quod ait ille sanctus : Notum mihi fac, Domine, finem
meum2612, (non enim ait : "initium meum") utinam
tamen  nec  initium  meum,  quod  ad  istam
quaestionem attinet, me lateret.

XVII.  Verum  de  ipso  quoque  initio  meo
ingratus  Doctori  meo  non  sum,  quod  animam
humanam  spiritum  esse  non  corpus,  eamque
rationabilem, vel intellectualem scio ; nec eam Dei
esse  naturam,  sed  potius  creaturam  aliquatenus

2611 Act 1, 7.
2612 Ps 38, 5.
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mortalem, in quantum in deterius commutari, et a
vita  Dei,  cuius  participatione  beata  sit,  alienari
potest ;  et  aliquatenus  immortalem,  quoniam
sensum, quo ei post hanc vitam vel bene vel male
sit, amittere non potest. Scio etiam non eam pro
actibus  ante  carnem  gestis  includi  in  carne
meruisse ; sed nec ideo esse in homine sine sorde
peccati,  etsi unius dici. sicut scriptum est,  fuerit vita
eius super terram2613. Ac per hoc scio ex Adam per
seriem generationis sine peccato neminem nasci ;
unde  et  parvulis  necessarium  est  per  gratiam
regenerationis in Christo renasci. Haec tam multa,
nec  parva,  de  initio  vel  origine  animarum
nostrarum, in quibus plura sunt ad eam scientiam
pertinentia,  quae  fide  constant,  et  didicisse  me
gratulor, et nosse confirmo. Quapropter, si nescio
in origine animarum, utrum illas Deus hominibus
ex  propagine,  an  sine  propagine  faciat,  quas
tamen ab ipso fieri non ambigo, scire quidem et
hoc magis eligo, quam nescire : sed quamdiu non
possum, melius hinc dubito, quam velut certum
confirmare  aliquid  audeo,  quod  illi  rei  sit  forte
contrarium, de qua dubitare non debeo.

XVIII.  Tu itaque,  mi  frater  bone,  quoniam
consulis me, et vis unum horum definiam ; utrum
animae caeterae ex illo uno homine, sicut corpora
per  propaginem,  an  sine  propagine,  sicut  illius
unius a Creatore, singulis singulae fiant (ab ipso
enim fieri sive sic, seu sic non negamus) ; patere,
2613 Iob 14, 4-5 (sec. LXX).
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ut  etiam  ipse  consulam,  quomodo  inde  anima
peccatum originaliter trahat, unde originaliter ipsa
non  trahitur.  Omnes  enim  animas  ex  Adam
trahere originale peccatum similiter non negamus,
ne in Pelagianam haeresim detestabilem irruamus.
Si hoc quod ego interrogo, nec tu scis ; sine me
patienter utrumque nescire, et quod tu interrogas,
et quod ego :  si autem iam scis quod interrogo,
cum hoc etiam me docueris, tunc et illud quod vis
ut  respondeam,  nihil  ibi  iam  metuens
respondebo.  Peto ergo ne succenseas,  quia  non
potui  confirmare  quod  quaeris,  sed  potui
demonstrare, quid quaeras ; quod cum inveneris,
confirmare non dubites quod quaerebas.

XIX.  Et  hoc  quidem  Sanctitati  tuae
scribendum  existimavi,  qui  propaginem
animarum iam quasi certus improbandam putas.
Caeterum si illis qui hanc asserunt, rescribendum
fuisset,  fortassis  ostenderem, quemadmodum id,
quod se  nosse  arbitrantur,  ignorent ;  et  ne  hoc
asserere auderent, quantum formidare deberent.

XX.  Sane  in  rescripto  amici,  quod  huic
epistolae  inserui,  ne te forte moveat quod duos
libros  a  me  missos  commemoravit,  quibus
respondere  vacuum  sibi  tempus  non  fuisse
respondit :  unus  est  de  hac  quaestione,  non
ambo ; in alio autem illud ab illo consulendo et
pertractando  quaesivi.  Quod  vero  admonet  et
hortatur,  "ut  magis  demus  operam,  ut
perniciosissima  haeresis  de  Ecclesiis  auferatur" ;
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illam  ipsam  Pelagianam  haeresim  dicit,  quam
cautissime  ut  devites,  quantum  possum,  frater,
admoneo, cum de animarum origine sive cogitas,
sive  iam  disputas ;  ne  tibi  subripiat  esse
credendum,  ullam  prorsus  animam  nisi  unius
Mediatoris,  non  ex  Adam  trahere  originale
peccatum, generatione  devinctum,  regeneratione
solvendum. [145]

EPISTOLA CCIII.2614

DOMINO INSIGNI ET PRAESTANTISSIMO, ET
DESIDERANTISSIMO  FILIO  LARGO,xliv

AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus  Largo,  ut  bona  sæculi  hujus  vana
expertus contemnat, utque ex perpessione malorum melior
evadat.

Accepi litteras Eximietatis tuae, quibus me ad
te  petisti  ut  scriberem.  Quod  quidem  non
desiderares,  nisi  et  hoc quod me posse scribere
existimasti,  gratum haberes  atque  iucundum.  Id
autem  est,  ut  vana  saeculi  huius,  si  inexperta
concupisti, experta contemnas. Fallax est enim in
eis  suavitas,  et  infructuosus  labor,  et  perpetuus
timor,  et  periculosa  sublimitas.  Initium  sine
providentia,  et  finis  cum  poenitentia.  Ita  se
habent  omnia  quae  in  ista  mortalitatis  aerumna
cupidius  quam  prudentius  appetuntur.  Alia  est
autem  spes  piorum,  alius  laboris  fructus,  alia

2614 Alias LXXXII, quæ autem 203 erat, nunc 23. - Scripta forte circa an.
420.
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periculorum  merces.  Nam  in  hoc  mundo  non
timere, non dolere,  non laborare, non periclitari
impossibile est : sed plurimum interest qua causa,
qua  exspectatione,  quo  termino  ista  quisque
patiatur. Ego quidem cum amatores saeculi huius
intueor,  nescio  quando  possit  esse  ad  eorum
animos  sanandos  opportuna  sapientia :  quando
enim res velut  prosperas habent,  fastu respuunt
salubres  monitus,  et  quasi  anilem  reputant
cantilenam ;  quando  autem  in  adversis  agunt,
magis  cogitant  evadere  unde  ad  praesens
anguntur,  quam  capere  unde  curentur,  et  unde
[146] perveniant  ubi  angi  omnino  non  possint.
Aliquando tamen quidam cordis aures admovent
atque  adhibent  veritati,  rarius  inter  prospera,
crebrius inter adversa ; sed tamen pauci sunt, ita
enim praedicti sunt2615 ;  inter quos te esse cupio,
quia  veraciter  diligo,  domine  insignis  et
praestantissime,  ac  desiderantissime  fili.  Haec
admonitio  tibi  sit  mea  resalutatio,  quia  etsi  te
deinceps talia perpeti qualia pertulisti, nolo ; plus
tamen doleo  haec  ipsa  te  sine  aliqua  in  melius
vitae mutatione fuisse perpessum.

EPISTOLA CCIV.2616

DOMINO  EXIMIO,  ET  HONORABILI  FILIO
DULCITIO, AUGUSTINUS, SALUTEM IN DOMINO.

2615 Mt 20, 16 ; 22, 14.
2616 Alias LXI, quæ autem 204 erat, nunc 173. – Scripta circa hoc tempus.
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Augustinus  Dulcitio  Tribuno  et  Notario
Imperaliumque  jussionum adversus  Donatistas  datarum
executori ex lib. 2.  Retract. c. 59.  significans a se jam
abunde  satisfactum  fuisse  querelis  Donatistarum ;  et
ostendens  eorum  vesaniam  qui  sibi  necem  ultro
consciscebant.

I. Non debui  contemnere  petitionem tuam,
qua  desiderasti  a  me institui  quemadmodum te
oporteat  haereticis  respondere,  quorum salus  in
Domini  misericordia,  instantia  quoque  tuae
strenuitatis  inquiritur.  Quamvis  enim  ingentes
eorum multitudines (unde plurimum gratulamur),
quid sibi beneficii conferatur intellegant ; quidam
tamen  eorum  Deo  et  hominibus  miserabili
instinctu  furoris  ingrati,  ubi  suis  caedibus  nos
vastare non possunt, [147] suo nos exitio terrere
se  credunt,  aut  laetitiam  suam  quaerentes  de
mortibus  nostris,  aut  tristitiam  nostram  de
mortibus  suis.  Sed  non  debet  tot  tantorumque
populorum  salutem  furiosus  error  hominum
impedire paucorum. Quid eis velimus non solum
Deus  et  prudentes  homines,  verum  etiam  ipsi,
cum sint nobis inimicissimi, sentiunt. Cum enim
sua pernicie nos terrendos putant,  non dubitant
nos timere ne pereant.

II. Sed quid faciamus,  videntes  quod multi,
adiuvante Domino, per occasionem vestram viam
pacis  inveniant ?  numquid  prohibere  vos
possumus vel debemus ab hac unitatis instantia,
dum metuimus ne quidam durissimi, et in seipsos
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crudelissimi, non nostra, sed propria voluntate se
perdant ?  Optaremus  quidem  ut  omnes  qui
contra Christum portant signum Christi, et contra
Evangelium  de  ipso  Evangelio,  quod  non
intellegunt,  gloriantur,  a  sua  perversitate
discederent,  et  nobiscum  in  eius  unitate
gauderent.  Sed  quoniam  Deus  occulta  satis
dispositione,  sed  tamen  iusta,  nonnullos  eorum
poenis  praedestinavit  extremis ;  procul  dubio
melius,  incomparabili  numerositate  plurimis  ab
illa pestifera divisione et dispersione redintegratis
atque  collectis,  quidam  suis  ignibus  pereunt,
quam  pariter  universi  sempiternis  ignibus
gehennarum  merito  sacrilegae  dissensionis
ardebunt2617.  Sic  enim  pereuntes  istos  dolet
Ecclesia, quemadmodum rebellem filium sanctus
David, de cuius salute servanda sollicita dilectione
mandaverat.  Nam  eum  merito  nefandae
impietatis  exstinctum,  etiam  cum  testimonio
lacrymosae vocis ingemuit : verumtamen superbo
et  maligno  discedente  in  locum suum,  populus
Dei,  qui  fuerat  illius  tyrannide  divisus,  agnovit
regem suum ; et de amisso filio moerorem patris,
perfectio consolata est unitatis2618. [148]

III. Non  itaque  reprehendimus,  domine
eximie  et  honorabilis  fili,  quod  tales  homines
apud  Thamugadem  prius  edicto  admonendos
existimasti :  sed  quod  ibi  dixisti :  "Noveritis  vos

2617 Mt 5, 22 ; 18, 19.
2618 2 Reg 18, 19 ; cf. AUG. ; Ep. 185.
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debitae  neci  dandos", putaverunt  sicut  eorum
rescripta  indicant,  hoc  te  fuisse  comminatum
quod tu illos  apprehensos fueras occisurus, non
intellegentes  de  illa  nece,  quam ipsi  sibi  volunt
ingerere, te locutum. Non enim tu in eos ius gladii
ullis legibus accepisti, aut imperialibus constitutis,
quorum  tibi  iniuncta  est  exsecutio,  hoc
praeceptum est ut necentur. Secundo sane edicto
Dilectionis  tuae  planius  quid  volueris  aperuisti.
Quod autem etiam ipsum episcopum2619 illorum
putasti  litteris  alloquendum  humanissime ;
ostendisti quanta mansuetudine temperati sint in
catholica  Ecclesia  etiam  qui  potestate  christiani
Imperatoris,  sive  terrendo,  sive  plectendo
corrigendis  praeficiuntur  erroribus ;  nisi  quod
honorificentioribus  eum  verbis  tractasti  quam
decebat haereticum.

IV. Sed quod eius responsioni me respondere
voluisti,  credo  te  arbitratum  etiam  hoc
Thamugadensibus  debere  praestari,  ut  fallax
doctrina  ipsius  a  quo  seducebantur,  aliquanto
diligentius refellatur : verum nos et occupatissimi
sumus,  et  iam in aliis  plurimis opusculis  nostris
huiusmodi  vaniloquia  refutavimus.  Iam  enim
nescio  quoties  disputando  et  scribendo
monstravimus2620 non eos posse habere martyrum
mortem, quia  christianorum non habent  vitam ;
cum  martyrem  non  faciat  poena,  sed  causa.

2619 Gaudentium Thamugadensem.
2620 In epist. 185.
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Docuimus  etiam  liberum  arbitrium  sic  homini
datum,  ut  tamen  et  divinis  legibus  et  humanis
rectissime  gravium  supplicia  constituta  sint
peccatorum ;  et  pertinere  ad  religiosos  reges
terrae,  non  solum  adulteria  vel  homicidia  vel
huiusmodi alia flagitia seu facinora, verum etiam
[149] sacrilegia  severitate  congrua  cohibere :
multumque illos falli qui putant a nobis tales istos
suscipi,  quales sunt, quia non eos rebaptizamus.
Quomodo  enim  tales  suscipiuntur  quales  sunt,
cum  sint  haeretici,  et  ad  nos  transeundo  fiant
catholici ? Neque enim propterea corda depravata
non licet corrigi, quia Sacramenta semel data non
licet iterari.

V. De  mortibus  autem  furiosissimis  quas
quidam eorum ipsi sibi inferunt, de quibus solent
detestabiles  et  abominabiles  esse  multis  etiam
suis,  quorum  mentes  dementia  non  tanta
possedit,  eis  secundum  Scripturas  rationesque
Christianorum  saepe  respondimus  quoniam
scriptum est :  Qui  sibi  nequam,  cui  bonus ?2621 Aut
certe  in  eisdem  positum  tentationibus  mori
volentem occidat et proximum, qui sibi expedire
et  licere  putat  occidere  seipsum,  quoniam
Scriptura  dicit :  Diliges  proximum  tuum  tamquam
teipsum2622.  Nullis  autem  iubentibus  legibus  vel
legitimis potestatibus, non licere alterum occidere,
etiam volentem et  petentem,  et  vivere  iam non

2621 Eccli 14, 5.
2622 Mt 22, 39 ; Mc 12, 31 ; Lc 10, 27 ; Lev 19, 18.
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valentem,  satis  indicat  Scriptura  Regnorum,  ubi
rex David regis Saülis interfectorem iussit occidi,
cum ille dixisset ab eo iam saucio atque semivivo
petitum  se  fuisse  ut  hoc  faceret,  et  animam
corporis nexibus obluctantem solvique cupientem
uno ictu  vulneris  ab illis  cruciatibus  liberaret2623.
Proinde  quia  omnis  qui  sine  ulla  legitimae
potestatis auctoritate hominem occidit, homicida
est ; quisquis seipsum occidit non sit homicida, si
non  homo est.  Haec  omnia  multimodis  in  aliis
plurimis nostris sermonibus et litteris diximus.

VI. Verumtamen, quod fatendum est, de isto
Razio seniore, quem summa exemplorum inopia
coarctati se in [150] Machabaeorum libris2624, quasi
ad  auctoritatem  sceleris  quo  seipsos  perdunt,
perscrutatis omnibus ecclesiasticis  auctoritatibus,
vix  aliquando  se  invenisse  gloriantur,  adhuc  eis
numquam respondisse me recolo. Sed, quod tuae
Caritati  et  prudentibus  quibusque  sufficiat  ad
istos redarguendos, si ad vitam Christianorum de
Iudaea  gente  atque  illis  Litteris  parati  sunt
omnium factorum exempla transferre, tunc et hoc
transferant.  Si  autem  illic  sunt  plurima  eorum
quoque hominum, qui Litterarum illarum veritate
laudati  sunt,  vel  huic  iam  tempori  non
convenientia  vel  etiam  illo  tempore  non  recte
facta ; tale etiam hoc est, quod in seipsum Razius
iste commisit : qui cum esset apud suos nobilis, et

2623 2 Reg 1, 1-16.
2624 2 Mach 14, 37-46.
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multum  in  Iudaismo  profecisset  (quae  sibi  in
comparatione  iustitiae  christianae  damna  et
stercora fuisse dicit Apostolus2625), et propter hoc
idem Razius Iudaeorum pater appellaretur ; quid
mirum  est,  si  tamquam  homini  elatio  superba
subrepsit,  ut  mallet  manu propria  perimi,  quam
post  illam  in  suorum  aspectibus  celsitudinem,
sustinere  indignam  in  hostium  manibus
servitutem ?

VII. Solent in litteris  Gentilium ista laudari.
In his autem Machabaeorum libris quamvis homo
ipse fuerit laudatus, factum tamen eius narratum
est,  non  laudatum,  et  iudicandum potius  quam
imitandum quasi  ante  oculos  constitutum ;  non
sane nostro iudicio iudicandum, quod nos quoque
ut  homines  habere  possemus,  sed  iudicio
doctrinae  sobriae,  quae  in  ipsis  quoque  Libris
veteribus clara est. Longe quippe fuit iste Razius a
verbis  illis,  ubi  legitur :  Omne  quod  tibi  applicitum
fuerit  accipe,  et  in  dolore  sustine,  et  in  humilitate  tua
patientiam habe2626. Non ergo fuit iste vir eligendae
mortis sapiens, sed ferendae humilitatis impatiens.
[151]

VIII. Scriptum est  quod  voluerit  nobiliter  et
viriliter  mori2627 ; sed  numquid  ideo  sapienter ?
Nobiliter scilicet, ne libertatem sui generis captivus
amitteret :  viriliter autem, quod tantas vires animi

2625 Phil 3, 8.
2626 Eccli 2, 4.
2627 2 Mach 14, 42.
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haberet,  quibus  idoneus  esset  ut  se  ipse
perimeret ; quod gladio cum implere non posset,
de muro se praecipitem dedit, et sic adhuc vivus
abruptam  cucurrit  ad  petram,  atque  ibi  iam
exsanguis  intestina  sua  produxit,  quae  utraque
manu dissipata spargebat in populum, ac deinde
postea defessus occubuit2628. Magna haec sunt, nec
tamen bona :  non enim bonum est  omne quod
magnum est ;  quoniam sunt  magna etiam mala.
Deus dixit : Innocentem et iustum ne occidas2629. Si ergo
iste  innocens  et  iustus  non fuit,  cur  proponitur
imitandus ? Si autem innocens et iustus fuit, quare
interfector innocentis et iusti, id est ipsius Razii,
insuper putatur esse laudandus ?

IX. Haec  interim,  ne  nimium  prolixa  fiat,
huic epistolae implendae satis sint. Debeo autem
Thamugadensibus eiusmodi ministerium caritatis,
quoniam  mihi  et  voto  tuo  et  ab  honorabili  et
carissimo  filio  meo  Eleusino,  qui  tribunatum
apud  eos  egit,  bene  insinuati  sunt,  ut  ambabus
epistolis  Gaudentii  Donatistarum  episcopi,  et
maxime  posteriori,  quam  secundum  Scripturas
sanctas se fecisse arbitratur,  ita  respondeam, ne
aliquid praetermissum putetur. [152]

EPISTOLA CCV.2630

2628 2 Mach 14, 42-46.
2629 Ex 23, 7.
2630 Alias CXLVI, quæ autem 305 erat, nunc 189. – Scripta forte eodem
tempore.
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DILECTISSIMO  FRATRI  CONSENTIO,
AUGUSTINUS.

Augustinus  Consentio,  respondens  ad  illius
percontationes de corpore Christi quale nunc sit, necnon de
nostris corporibus qualia futura sint in resurrectione.

I.  Quantum  ad  oculos  attinet  corporales,
quosdam videmus, nec novimus ; quorum a nobis
studia vitaque nesciuntur : quosdam novimus, nec
videmus ;  quorum  nobis  caritas  et  affectus
innotuit, in quibus et te annumeramus ; et ideo te
magis  videre  desideramus,  ut  in  iis  sis  quos  et
videmus et novimus.  Nam illi  qui  ignoti  nostris
oculis  ingeruntur,  non  solum  desiderabiles  non
sunt, sed vix tolerabiles sunt, nisi aliquibus signis
pulchritudo  in  his  hominis  interioris  appareat.
Quorum autem,  sicut  tuus,  nobis  prius  animus
intellegendo, quam videndo corpus apparuit, iam
quidem  novimus  eos ;  sed  ideo  etiam  videre
desideramus, ut per illud quod conspicitur oculis,
multo  iucundius  et  familiarius  eo  quem  iam
novimus,  amico interiore  perfruamur.  Verum et
hoc  de  te  nobis  Deus  fortasse  donabit,
quietioribus  et  tranquillioribus,  sicut  optamus,
rebus humanis, ut id honestae caritatis sit potius
quam  molestae  necessitatis.  Nunc  ad  ea
respondeam,  sicut  Domino  adiuvante  potuero,
quae  praeter  epistolam  in  alia  chartula  a  me
quaerenda misisti. [153]

II. Quaeris "utrum nunc corpus Domini ossa
et  sanguinem  habeat,  aut  reliqua  carnis
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lineamenta".  Quid  si  adderes,  utrum  etiam
vestimenta ?  Nonne  augeretur  quaestio ?  Qua
causa, nisi quia ea quae in usu vitae huius nostrae
corruptibilia  novimus,  sine  corruptione  cogitare
vix  possumus,  cum  divinorum  miraculorum
quaedam  documenta  iam  data  sint,  ex  quibus
liceat  coniectare  maiora ?  Nam  si  vestis
Israelitarum per tot annos in eremo sine tritura
esse  potuit,  si  morticina  pellis  calceamentorum
tamdiu sine  labe  duravit2631,  potest  ubique Deus
quorumlibet  corporum,  per  quantum  voluerit
tempus, incorruptam protendere qualitatem. Ego
proinde Domini corpus ita in coelo esse credo, ut
erat in terra, quando ascendit in coelum. Dixerat
autem Discipulis, ut in Evangelio legimus, de sua
resurrectione  dubitantibus2632,  et  illud  quod
videbant,  non  corpus,  sed  spiritum  esse
putantibus :  Videte  manus meas  et  pedes ;  palpate  et
videte,  quia spiritus ossa et carnem non habet, sicut me
videtis  habere2633.  Sicut  eorum,  cum esset  in  terra,
contrectatus est manibus, sic eorum est, cum iret
in coelum, deductus aspectibus. Ibi vox angelica
sonuit : Sic veniet, quemadmodum eum vidistis euntem in
coelum2634. Fides adsit, et nulla quaestio remanebit.

III.  Nisi forte de sanguine requirendum est,
quia  cum  dixisset :  Palpate  et  videte,  quia  spiritus

2631 Deut 29, 4.
2632 Lc 24, 37.
2633 Lc 24, 39.
2634 Act 1, 11.
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carnem et ossa non habet2635 ; non addidit, sanguinem.
Non ergo et nos addamus inquirere quod ille non
addidit dicere : et de compendio, si placet, finita
sit  quaestio.  Fortassis  enim,  accepta  occasione
sanguinis,  urgebit  nos  molestior  perscrutator,  et
dicet : Si sanguis, cur non et pituita, cur non et fel
flavum  et  fel  nigrum,  quibus [154] quatuor
humoribus  naturam  carnis  temperari  etiam
medicinae  disciplina  testatur ?  Sed  quodlibet
quisque  addat,  corruptionem  addere  caveat,  ne
suae fidei sanitatem castitatemque corrumpat.

IV.  Ex  consuetudine  rerum  expertarum,
inexperta  opera  divina,  infirmitas  metitur
humana,  et  acutule  se  garrire  arbitratur,  cum
dicit :  Si  caro  est,  et  sanguis  est ;  si  sanguis,  et
caeteri  humores ;  si  caeteri  humores,  ergo  et
corruptio.  Eo  modo diceret :  Si  flamma est,  et
ardet ; si ardet, et urit ; si urit, ergo virorum trium
in  fornacem  ignis  ab  impio  rege  missorum
corpora incendit2636.  Si  autem hoc in tribus viris
miraculum factum esse non dubitat  quisquis  de
divinis operibus recte sapit ; cur non credatur qui
fecit illa corpora non posse igne corrumpi, fecisse
illud corpus nec posse corrumpi igne, nec fame,
nec morbo, nec senio, nec ulla vi alia qua solet
humana corpora labefactare corruptio ? Quod si
quisquam dicit, non carni trium illorum virorum
additam  contra  ignem  incorruptionem,  sed  ipsi

2635 Lc 24, 39.
2636 Dan 3, 19 ss.
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igni  detractam  corrumpendi  facultatem ;  quid
veremur ne carnem facere nequiverit  non posse
corrumpi,  qui  fecit  ignem  non  posse
corrumpere ? Nam si illud non de carnis, sed de
ignis mutatione intellegitur, multo est mirabilius :
simul enim et hominum corpora non urebat ne
posset nocere, et ligna fornacis urebat ut posset
ardere. Sed qui etiam ista non credunt, nimium de
divina potestate diffidunt, nec cum eis vel ad eos
nunc sermo nobis est : qui autem ista credunt, ex
his  etiam  illa  utcumque  coniciant  quae  fideliter
quaerunt.  Valet  igitur  divina  potentia  de  ista
visibili  atque  tractabili  natura  corporum,
quibusdam  manentibus,  auferre  quas  voluerit
qualitates :  ac  per  hoc  valet  etiam  membra
mortalia,  formae  lineamentis  manentibus,
corruptione  vero  mortalitatis  emortua,  stabili
[155] vigore firmare ; ut absit labes, adsit effigies ;
adsit  motio,  absit  fatigatio ;  adsit  vescendi
potestas, absit esuriendi necessitas.

V. Quod ergo legitur apud Apostolum : Caro
et  sanguis  regnum  Dei  non  possidebunt2637,  solvitur
quidem  quaestio  etiam  isto  modo  quem  tu
commemorasti,  ut  carnis  et  sanguinis  nomine
opera  carnis  et  sanguinis  intellegantur :  verum,
quia non de operibus, sed de modo resurrectionis
loquebatur  Apostolus,  et  eam  quaestionem
disputando  versabat,  melius  eo  loco  intellegitur
caro et sanguis pro corruptione carnis et sanguinis
2637 1 Cor 15, 50.
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posita.  Si  enim  nomen  carnis  significat
operationem,  cur  non  significet  etiam
corruptionem, sicut dictum est : Omnis caro fenum ?
Nam  et  hic  ipsa  corruptibilitas  significata  est :
sequitur  enim :  Et omnis  honor  carnis  ut  flos  feni ;
fenum aruit, flos decidit2638. Numquidnam hoc etiam
illi  carni competit,  de qua dictum est :  Palpate et
videte,  quia spiritus ossa et carnem non habet, sicut me
videtis  habere2639 ?  Nam  quomodo  arescat  aut
decidat, cum scriptum sit quod  Christus surgens a
mortuis,  iam  non  moritur,  et  mors  ei  ultra  non
dominabitur2640 ?

VI.  Proinde  ipsam  apostolicam  sententiam
desuper  inspice,  totamque  considera.  Cum
resurrectionem mortuorum persuadere vellet  eis
qui  dicebant  quod  resurrectio  mortuorum  non
est, Christi resurrectione praemissa in exemplum,
inter  caetera  quae  ibi  disseruit,  intulit  sibi
quaestionem atque ait :  Sed dicet  aliquis,  Quomodo
resurgent  mortui ?  quo  autem corpore  venient ? id  est,
quali  corpore ?  Deinde  adhibens  documenta
seminum :  Stulte, inquit,  tu  quod  seminas,  non
vivificatur,  nisi  prius  moriatur ;  et  quod  seminas,  non
corpus  quod [156] futurum  est  seminas,  sed  nudum
granum,  ut  puta  tritici,  aut  alicuius  caeterorum ;  Deus
autem  illi  dat  corpus  quomodo  voluerit,  et  unicuique

2638 Is 40, 6-8.
2639 Lc 24, 39.
2640 Rom 6, 9.
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seminum  proprium  corpus2641. Secundum  hoc  ergo
dixerat : Non corpus quod futurum est seminas. Neque
enim non triticum erit ex tritico ; sed quia nemo
seminat  herbam,  vel  stipulam,  et  multiplicia  in
palea  tegumenta  granorum,  cum  quibus  tamen
semina  exsurgunt,  ideo  ait :  Sed  nudum  granum :
hinc volens ostendere quia si Deus potest addere
quod  non  erat  in  nudo  semine,  multo  magis
potest reparare quod erat in hominis corpore.

VII. Iamvero quod adiungit, ad differentiam
pertinet  resurgentium,  propter  diversas  glorias
fidelium atque sanctorum.  Non omnis, inquit,  caro
eadem  caro :  alia  quidem  hominum,  alia  autem  caro
pecorum, alia volucrum, alia piscium. Et corpora coelestia,
et corpora terrestria ; sed alia est coelestium gloria, et alia
terrestrium. Et alia gloria solis, alia gloria lunae, et alia
gloria stellarum. Stella enim a stella differt in gloria : sic
et  resurrectio  mortuorum2642. In  his  omnibus  iste
sensus  est :  Si  genera  carnis  cum  sint  cuncta
mortalia,  differunt  tamen  inter  se  pro
diversitatibus animantium ; et si corpora cum sint
omnia visibilia, differunt tamen pro diversitatibus
locorum,  unde  alia  est  coelestium  gloria,  alia
terrestrium ;  et  si  in  locis  sublimibus  cum  sint
cuncta coelestia,  differunt etiam ipsa claritatibus
luminum ; non mirum est quod in resurrectione
mortuorum distabit gloria meritorum.

2641 1 Cor 15, 35-38.
2642 1 Cor 15, 39-42.
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VIII.  Hinc  iam  venit  ad  illud  quod
communiter  habet  omnis  caro  quae  ad  vitam
resurgit aeternam, et dicit : Seminatur in corruptione,
surget in incorruptione ; seminatur in contumelia, surget in
gloria ; seminatur [157] in infirmitate, surget in virtute ;
seminatur  corpus  animale,  surget  corpus  spiritale2643. In
his verbis Apostoli, numquid fas est putare melius
corpora  nostra  resurrectura  quam Christi ;  cum
de illo  sit  propositum exemplum, quod fideliter
intendere, et per eius gratiam sperare debeamus ?
Ac per hoc nullo modo potuit corpus Christi cum
corruptione  resurgere,  si  nostrum  in
incorruptione  resurrecturum  promittitur ;  nec
potuit  illud  sine  gloria,  si  nostrum  resurget  in
gloria.  Quae  autem  ibi  gloria,  ubi  adhuc
corruptio ?  Nimis  itaque  absurdum  est  ut
credamus  illud  corpus  et  in  infirmitate  esse
seminatum, id est mortificatum, et in infirmitate
resurrexisse ;  cum corpus  nostrum seminetur  in
infirmitate,  resurgat  in  virtute ;  et  dicat  idem
apostolus  de  Christo :  Etsi  crucifixus  est  ex
infirmitate, sed vivit ex virtute Dei2644. Quis vero tam
absurde  sapiat,  ut  credat  illud  corpus  animale
seminatum,  animale  resuscitatum,  si  nostrum
seminatur animale, surget spiritale ?

IX.  Constat  itaque,  neque  ullo  modo
dubitandum  est,  corpus  Christi,  quod  licet
corruptionem putredinis in sepulcro non viderit,

2643 1 Cor 15, 42-44.
2644 2 Cor 13, 4.
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unde scriptum est :  Nec dabis  sanctum tuum videre
corruptionem2645,  clavis  tamen  et  lancea  perrumpi
potuit,  nunc  omnino  in  incorruptione
consistere2646 ;  et  quod  in  contumelia  passionis
mortisque  seminatum  est,  nunc  esse  in  gloria
vitae  aeternae ;  et  quod  ex  infirmitate  potuit
crucifigi,  nunc  in  virtute  regnare ;  et  quod  erat
corpus animale, quoniam ex Adam sumptum est,
nunc  esse  spiritale,  quoniam  spiritui  iam
inseparabiliter  copulatum  est.  Cum  enim  vellet
Apostolus  de  corpore  animali  adhibere
testimonium Scripturarum,  illud  posuit  quod  in
Genesi legitur :  Si est, inquit,  corpus animale, est et
spiritale ;  sicut  scriptum  est, [158] Factus  est  primus
Adam in animam viventem, vel,  in  animam vivam2647.
Recolis  certe  quemadmodum  scriptum  sit :  Et
insufflavit Deus in faciem eius flatum vitae ; et factus est
homo in animam vivam2648. Dictum est autem etiam
de  animalibus :  Producat  terra  animam  vivam2649.
Intellegitur  ergo  corpus  animale  dici  simile
caeteris animalibus propter mortis dissolutionem
et corruptionem, quae quotidie cibo reficitur,  et
postea,  separata  animantis  compage,  dissolvitur.
Spiritale  autem  corpus,  quod  iam  cum  spiritu
immortale est.

2645 Ps 15, 10.
2646 Io 20, 25 ; 19, 34.
2647 1 Cor 15, 44-45.
2648 Gen 2, 7.
2649 Gen 1, 24.
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X.  Quamvis  nonnulli  arbitrentur  tunc  fieri
corpus  spiritale,  cum  iam  et  ipsum  corpus
mutatur  in  spiritum,  et  quod  homo  erat  ex
corpore  et  spiritu,  utrumque  ac  totum  spiritus
erit, quasi dixerit Apostolus : "Seminatur corpus,
surget  spiritus".  Dixit  autem :  Seminatur  corpus
animale,  surget  corpus  spiritale2650 :  proinde,  sicut
animale corpus non est anima, sed corpus, ita et
spiritale corpus non spiritum debemus putare, sed
corpus.  Quis  porro  audeat  opinari,  vel  Christi
corpus non spiritale  resurrexisse ;  vel si spiritale
surrexit,  iam  non  corpus  fuisse,  sed  spiritum :
cum hanc opinionem Discipulorum refellat, ubi,
cum  eum  videntes  existimarent  se  spiritum
videre2651,  ait :  Palpate  et  videte,  quia  spiritus  ossa  et
carnem non habet, sicut me videtis habere ?2652 Iam igitur
illa caro spiritale erat corpus, nec tamen spiritus
erat,  sed  corpus,  nulla  ulterius  morte  ab  anima
resolvendum  atque  separandum :  sicut  corpus
animale, quale animatum est Dei flatu, cum factus
est homo in animam vivam2653, etiam ipsum ex animali
spiritale  sine  mortis  interventu  fuerat  futurum,
nisi  transgressio praecepti [159] prius commisso
peccato  infligeret  poenam,  quam Deus servatae
iustitiae daret coronam2654.

2650 1 Cor 15, 44.
2651 Lc 24, 37.
2652 Lc 24, 39.
2653 Gen 2, 7.
2654 2 Tim 4, 8.
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XI. Unde Dominus Christus per nos ad nos
venit,  cum2655 peccatores  iustus  invenit ;  per
stratum  quodammodo  humilitatis  nostrae,  sed
non  cum  morbo  iniquitatis  nostrae.  Nam  per
animale  nobis,  hoc  est  per  mortale  corpus
apparuit ;  qui  utique  si  voluisset,  cum  corpore
immortali  primitus  advenisset.  Sed  quia  nos
humilitate  Filii  Dei  sanari  oportebat,  usque  ad
nostram infirmitatem descendit,  et  fidei  nostrae
meritum ac praemium, virtute suae resurrectionis
ostendit.  Ideo  sequitur  Apostolus  et  dicit :
Novissimus  Adam  in  spiritum  vivificantem2656. Sive
intellegatur  primus  Adam,  qui  de  pulvere  ante
formatus  est,  novissimus  autem  Adam,  qui  de
virgine procreatus est ; sive in unoquoque homine
utrumque compleatur, ut primus Adam sit homo
in corpore mortali, novissimus Adam idem ipse in
corpore immortali : tamen inter animam viventem
et  spiritum vivificantem hoc interesse  voluit,  ut
illic  sit  corpus  animale,  hic  spiritale.  Anima
quippe in corpore animali vivit quidem, sed non
vivificat usque ad auferendam corruptionem : in
corpore vero spiritali, quoniam perfecte adhaerens
Domino, unus spiritus est2657, sic vivificat ut spiritale
corpus efficiat, absumens omnem corruptionem,
nullam metuens separationem.

2655 Forte quos.
2656 1 Cor 15, 45.
2657 1 Cor 6, 17.
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XII.  Proinde  sequitur :  Sed  non  prius  quod
spiritale  est,  sed  quod  animale ;  postea  quod  spiritale.
Primus homo de terra, terrenus ; secundus homo de coelo,
coelestis.  Qualis  terrenus,  tales  et  terreni ;  et  qualis
coelestis,  tales  et  coelestes.  Sicut  portavimus  imaginem
terreni,  portemus  et  imaginem  eius  qui  de  coelo  est2658.
Quid [160] est :  Qualis terrenus, tales et terreni ; nisi,
mortales ex mortali ? et quid est :  Qualis coelestis,
tales et coelestes ; nisi, immortales per immortalem ?
Illud  per  Adam,  hoc  per  Christum.  Dominus
enim  ad  hoc  terrenus  factus  est,  cum  esset
coelestis,  ut  eos  qui  terreni  erant,  faceret
coelestes ;  hoc  est,  ideo  ex  immortali  mortalis
factus est,  assumendo  servi  formam2659,  non Domini
mutando  naturam,  ut  eos  qui  mortales  erant
faceret  immortales,  impertiendo  dominicam
gratiam, non servilem iniuriam retinendo.

XIII.  Cum  igitur  de  resurrectione  corporis
Apostolus  disputans,  doceret  nostra  corpora
futura  ex  corruptibilibus  incorruptibilia2660,  ex
contemptibilibus  gloriosa,  ex  infirmis  fortia,  ex
animalibus  spiritalia,  hoc  est,  ex  mortalibus
immortalia,  subiecit  unde agitur,  atque ait :  Hoc
autem  dico,  fratres,  quia  caro  et  sanguis  regnum  Dei
possidere  non  possunt. Et  ne  quisquam  putaret
secundum  substantiam  carnis  hoc  Apostolum
definiisse,  aperuit  quid  diceret,  subiungendo :

2658 1 Cor 15, 46-49.
2659 Phil 2, 7.
2660 1 Cor 15, 42-44.
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Neque corruptio incorruptionem possidebit2661. Tamquam
diceret : "Quod dixi : Caro et sanguis regnum Dei non
possidebunt, ideo  dixi,  quia  corruptio  incorruptionem
non  possidebit". Hoc  ergo  loco  nomine  carnis  et
sanguinis,  corruptionem  mortalitatis  intellegi
voluit.

XIV.  Denique,  tamquam  ei  diceretur :
"Quomodo  caro  erit,  et  caro  non  erit ?  caro
quippe  erit,  quoniam  Dominus  post
resurrectionem  ait :  Palpate  et  videte,  quia  spiritus
ossa et carnem non habet, sicut me videtis habere2662 ; caro
autem non erit, quoniam caro et sanguis regnum Dei
non  possidebunt" : exponit  quid  dixerit,  adiciens :
Ecce mysterium vobis dico, omnes quidem resurgemus2663 ;
vel sicut graeci codices habent, [161] omnes quidem
dormiemus,  non  tamen  omnes  immutabimur. Hanc
immutationem  utrum  in  deterius,  an  in  melius
intellegi voluerit, inferiora demonstrant.  In atomo,
inquit,  hoc est,  in puncto temporis,  quod dividi
non  potest ;  in  ictu  oculi, hoc  est  in  summa
celeritate ;  in novissima tuba, hoc est, in novissimo
signo  quod  dabitur,  ut  ista  compleantur :  canet
enim tuba, inquit,  et mortui resurgent incorrupti, et nos
commutabimur2664. Ergo  istam  commutationem  in
melius  sine  dubitatione  oportet  intellegi,  quia
omnes  et  iusti  et  iniusti  resurrecturi  sunt :  sed,

2661 1 Cor 15, 50.
2662 Lc 24, 39.
2663 1 Cor 15, 50-51.
2664 1 Cor 15, 52.
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sicut  Dominus  in  Evangelio  loquitur,  qui  bene
fecerunt, in resurrectionem vitae : qui vero male egerunt, in
resurrectionem iudicii2665 ; iudicium appellans poenam
sempiternam, sicut alio loco : Qui non credit, inquit,
iam  iudicatus  est2666.  Proinde  illi  qui  ad  iudicium
resurrecturi  sunt,  non  commutabuntur  in  illam
incorruptelam quae nec doloris corruptionem pati
potest. Illa namque fidelium est atque sanctorum :
isti vero perpetua corruptione cruciabuntur ; quia
ignis  eorum  non  exstinguetur,  et  vermis  eorum  non
morietur2667.

XV.  Quid  sibi  ergo  vult  ista  distinctio :  Et
mortui resurgent incorrupti, et nos commutabimur2668 ; nisi
quia omnes incorrupti resurgent, sed ex his etiam
iusti  immutabuntur  in  illam  incorruptelam  cui
omnino  nulla  possit  nocere  corruptio ?  Ac  per
hoc, qui in eam non commutabuntur, incorrupti
quidem  resurgent  integritate  membrorum,  sed
tamen  corrumpendi  dolore  poenarum,  cum
audierint : Ite, maledicti, in ignem aeternum, qui paratus
est diabolo et angelis eius2669.  A quo auditu malo iustus
non  timebit2670.  De  illa  vero  commutatione [162]
iustorum  cum  dixisset,  nos  commutabimur ;
tamquam  quaereremus  quomodo  istud  fiat,  vel

2665 Io 5, 29.
2666 Io 3, 18.
2667 Is 66, 24.
2668 1 Cor 15, 52.
2669 Mt 25, 41.
2670 Ps 111, 7.
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qualis illa commutatio futura sit, adiungit et dicit :
Oportet  enim  corruptibile  hoc  induere  incorruptelam,  et
mortale hoc induere immortalitatem2671. Non, ut opinor,
dubitandum est  secundum hoc dictum :  Caro  et
sanguis  regnum Dei  non  possidebunt2672, quia  non ibi
erit  corruptio  et  mortalitas  carnis  et  sanguinis :
secundum has enim qualitates, hoc loco carnem
et sanguinem nuncupavit.

XVI.  Quocirca,  ut  aliquid  exempli  gratia
ponam quod interim occurrit : sicut scriptum est.
Ne  forte  tentaverit  vos  qui  tentat,  et  inanis  sit  labor
noster2673 ; atque hic intellegitur diabolus, tamquam
Deus  omnino  non  tentet,  de  quo  alio  loco
Scriptura  dicit :  Ipse  autem  neminem  tentat2674 :  nec
contraria est ista sententia ei qua dicitur :  Tentat
vos  Dominus  Deus  vester2675 ;  sed  solvitur  quaestio,
cum vocabulum tentationis diversas intellegentias
habeat, eo quod alia sit tentatio deceptionis,  alia
tentatio  probationis ;  secundum  illam  non
intellegitur  qui  tentat,  nisi  diabolus,  secundum
hanc  vero  tentat  Deus :  ita  cum dicitur :  "Caro
possidebit regnum Dei", et, "Caro non possidebit
regnum Dei" ;  etiam huius nominis  intellegentia
discernatur, et nulla erit quaestio : quoniam caro
secundum substantiam, secundum quam dictum

2671 1 Cor 15, 52-53.
2672 1 Cor 15, 50.
2673 1 Thess 3, 5.
2674 Iac 1, 13.
2675 Deut 13, 4.
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est :  Spiritus ossa et carnem non habet, sicut me videtis
habere2676, possidebit regnum Dei ; caro autem cum
secundum  corruptionem  intellegitur,  non
possidebit.  Hoc  enim  expositum  est  cum
diceretur : Caro et sanguis regnum Dei non possidebunt,
in eo quod continuo additum est,  neque  corruptio
incorruptionem  possidebit2677 ; sicut  satis,  quantum
arbitror, disseruimus. [163]

XVII. Quod autem quaeris, utrum singillatim
a creatore Deo corporum lineamenta formentur ;
non te movebit, si quantum potest humana mens,
potentiam  divinae  operationis  intellegas.
Quomodo enim  negare  poterimus  Deum etiam
nunc operari cuncta quae creantur, cum Dominus
dicat :  Pater meus usque nunc operatur2678 ? Unde illa
cessatio  septimi  diei  ab  ipsis  naturis  condendis
intellegenda  est  facta,  non  ab  earum
administratione  quae  conditae  referuntur.  Cum
ergo natura rerum a Creatore administratur, et per
ordines praefinitis locis et temporibus suis cuncta
nascuntur,  Deus  usque  nunc  operatur.  Nam  si
Deus  nunc  ista  non  format,  quomodo  legitur :
Priusquam te formarem in utero, novi te2679 ? quomodo
etiam accipi potest :  Quod si fenum agri, quod hodie
est, et cras in clibanum mittitur, Deus sic vestit2680 ? Nisi

2676 Lc 24, 39.
2677 1 Cor 15, 50.
2678 Io 5, 17.
2679 Ier 1, 5.
2680 Mt 6, 30.
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forte  credendum est,  fenum a Deo vestiri,  et  a
Deo corpora non formari ! Cum enim dixit, vestit,
non  de  praeterita  ordinatione,  sed  de  praesenti
operatione  satis  indicat.  Unde  est  etiam  illud
Apostoli  de  seminibus,  quod  supra
commemoravi : Non, inquit, corpus quod futurum est,
seminas, sed nudum granum, ut puta tritici, aut alicuius
caeterorum ;  Deus  autem  illi  dat  corpus,  quomodo
voluerit2681. Non dixit :  "Dedit",  aut :  "disposuit" ;
sed, disponit omnia suaviter2682. Multum est autem vel
tenuiter  sapere  quomodo  commutabilia  et
temporalia,  non  commutabilibus  Creatoris
motibus, sed aeterna et stabili virtute condantur.
[164]

XVIII.  De  illo  sane  quod  percontandum
putasti,  utrum  baptizati  omnes,  si  absque
poenitentia, diversis criminibus irretiti de corpore
exierint,  veniam  quolibet  tempore  consecuturi
sint, librum2683 non parvae quantitatis iam scripsi ;
quem  si  describere  curaveris,  fortasse  nihil
ulterius hinc requires.

XIX. Vis etiam per me scire utrum Dei flatus
ille  in  Adam,  idem  ipse  sit  anima.  Breviter
respondeo : aut ipse est, aut ipso anima facta est.
Sed  et  si  ipse  est,  factus  est.  De anima quippe
loquitur  per  Isaiam prophetam Deus,  ubi dicit :
Omnem  flatum  ego  feci ; quod  sequentia  satis

2681 1 Cor 15, 37-38.
2682 Sap 8, 1.
2683 Lib. de Fide et Operibus.
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indicant : sequitur enim :  Propter peccatum modicum
quid  contristavi  illum2684,  id  est,  ipsum  flatum ;  et
caetera,  quae  nisi  de  anima  humana  intellegi
nequeunt.  In  hac  enim  quaestione  maxime
cavendum est ne anima non a Deo facta natura,
sed  ipsius  Dei  substantia  tamquam  unigenitus
Filius,  quod  est  Verbum  eius,  aut  aliqua  eius
particula esse credatur ; tamquam illa natura atque
substantia,  qua  Deus  est  quidquid  est,
commutabilis  esse  possit :  quod  esse  animam
nemo non  sentit,  qui  se  animam habere  sentit.
Cum  ista  dictarem,  perlator  iam  ventum
exspectans, me vehementer, ut navigaret, urgebat.
Itaque si quid hic incondite atque inculte dictum
legeris, vel si totum ita esse perspexeris, doctrinae
da operam, linguae veniam. (Et alia manu) : Deo
vivas, dilectissime fili. [165]

EPISTOLA CCVI.2685

DOMINO  MERITO  ILLUSTRI  ET
PRAESTANTISSIMO,  ATQUE  IN  CHRISTO
CARISSIMO  FILIO  VALERIO,  AUGUSTINUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Valerio Comiti Felicem episcopum commendat.
Quotiescumque a me petunt homines, ut eos

tuae  benignitati  fideique  commendem,  si  non
facio, non mihi recte videor de tua vel erga opis
indigos  misericordia,  vel  erga  nos  benevolentia

2684 Is 57, 16-17 (sec. LXX).
2685 Alias CCLXX, quæ autem 206 erat, nunc 267. – Scripta circa an. 420.
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iudicare.  Itaque  facio,  et  maxime  ministros
Christi,  qui  Ecclesiae  curam  gerunt2686,  cuius  te
cohaeredem  et  filium  esse  gaudemus,  tuae
Praestantiae  commendare  non  dubito,  domine
merito  illustris  atque  praestantissime,  atque  in
Christo  carissime  fili.  Sanctus  itaque  frater  et
coepiscopus  noster  Felix  cum hoc me rogasset,
utique  negare  non  debui.  Commendo ergo  tibi
episcopum Christi egentem auxilio viri sublimis :
fac  ergo  quod  potes ;  quoniam  tibi  plurimum
posse  praestitit  Dominus,  cuius  te  lucrorum
avidissimum novimus. [166]

EPISTOLA CVII.2687

BEATISSIMO  FRATRI  ET  COEPISCOPO
CLAUDIO, AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus Claudio episcopo, transmittens ipsi libros
contra Julianum elaboratos.

Quoniam  mihi  fraterno  excitatus  affectu,
Iuliani  quatuor  libros,  quos  adversus  unum
meum2688 scripsit,  priusquam  peterem,  ipse
misisti ;  nihil  convenientius  putavi  esse
faciendum,  quam  ut  ea  quae  respondeo,
potissimum  tu  legens  iudices,  utrum  recte
congruenterque  responderim.  Nam  de  his
quatuor libris nonnulla decerpta scripserat nescio

2686 Rom 8, 17.
2687 Ex præcedentibus tomis,  præfixa libris contra Julianum. Quo porro
207 erat, nunc 70. – Scripta an. 421 aut paulo post.
2688 Librum primum de Nuptiis et Concupiscentia.
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quis  ad  illustrem  et  religiosum  virum  comitem
Valerium, adversus eumdem librum meum, quem
me ad illum scripsisse cognoverat : quae cum in
manus  meas  eodem  sublimi  viro  curante
venissent,  illi  primo  non  distuli  secundum
volumen adiungere, in quo illa omnia, sicut potui,
refutavi. Sed nunc cum eosdem libros diligentius
inspicerem,  comperi  illum  qui  nonnulla  inde
selegerat, non omnia ita posuisse ut in his libris
leguntur : unde videri poterit Iuliano, vel cuilibet
illorum,  me  potius  fuisse  mentitum,  quia  non
utique sicut  hi  quatuor libri,  ita  illa  quae de his
excerpta  et  memorato  comiti  missa  sunt,
innotescere  potuerunt.  Quisquis  ergo  et  illum
secundum librum meum ad comitem identidem
Valerium [167] sicut  primum conscriptum legit,
noverit  me  in  quibusdam  non  respondisse
Iuliano ; sed ei potius qui de libris eius illa selegit,
et  non  ita  posuit  ut  invenit,  sed  aliquantum
putavit esse mutanda, fortasse ut eo modo quasi
sua  faceret  quae  aliena  esse  constaret.  Nunc
autem  veriora  credens  exemplaria  quae  tua
Sanctitas misit, ipsi auctori video respondendum,
qui  unum  meum  quatuor  libris  suis  refellisse
iactat, et usquequaque spargere fidei venena non
cessat. Aggressus sum igitur hoc opus in adiutorio
Salvatoris pusillorum atque magnorum2689 ; et scio
te, ut id implerem orasse pro me, et pro iis quibus
huiuscemodi labores nostros profuturos credimus
2689 Apoc 19, 18.
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et  optamus.  Attende  ergo  iam  responsionem
meam,  cuius  principium  hanc  epistolam
subsequetur.  Vale  in  Domino  memor  nostri,
beatissime frater.

EPISTOLA CCVIII.2690

DOMINAE  MERITO  SUSCIPIENDAE,  ET  IN
CHRISTI  MEMBRIS  HONORANDAE  FILIAE
FELICIAE, AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus Feliciæ virgini, quæ malam quorumdam
Ecclesia :  pastorum vitam,  iniquiori  animo ferebat,  (an
Antoni  Fussalensis  de  quo  in  subscquente epistola ?)
monens ne scandalis offensa ab Ecclesia catholica recedat.

I. Non dubito animum tuum et pro tua fide
et pro aliorum infirmitate vel iniquitate turbatum ;
cum [168] sanctus  Apostolus  plenus  visceribus
caritatis confiteatur et dicat : Quis infirmatur, et non
ego  infirmor ?  quis  scandalizatur,  et  non  ego  uror2691 ?
Unde etiam ego ipse compunctus, et pro tua quae
in  Christo  est,  salute  sollicitus,  has  vel
consolatorias,  vel  exhortatorias  litteras  ad  tuam
Sanctitatem dandas putavi :  quoniam in Domini
nostri Iesu Christi corpore, quod est Ecclesia eius
et  unitas  membrorum eius,  germanissima  nobis
facta es, quae tamquam honorabile membrum in

2690 Alias CCIX, quæ autem 208 erat, nunc 218. – Scripta forte circa an.
423.
2691 2 Cor 11, 29.
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eius2692 compage diligeris, et nobiscum illius sancto
Spiritu vivis.

II. Unde te admoneo ne gravius perturberis
his scandalis, quae ideo ventura praedicta sunt, ut
quando venirent reminisceremur esse praedicta, et
non  eis  valde  commoveremur.  Nam  haec  ipse
Dominus in Evangelio  ita praedixit :  Vae mundo
ab scandalis ! oportet venire scandala : vae autem homini
illi  per  quem  scandalum  venit !2693 Qui  sunt  ipsi
homines,  nisi  de  quibus  dicit  Apostolus :  Sua
quaerentes,  non  quae  Iesu  Christi2694 ?  Alii  sunt ergo
qui  propterea  tenent  pastorales  cathedras,  ut
Christi gregibus consulant ; alii vero qui propterea
in eis sedent,  ut suis honoribus temporalibus et
commodis saecularibus gaudeant. Ista duo genera
pastorum, aliis  morientibus,  aliis  nascentibus,  in
ipsa Catholica necesse est usque ad finem saeculi
et usque ad Domini iudicium perseverent. Si enim
temporibus Apostolorum fuerunt tales, inter quos
falsos  fratres  Apostolus  gemeret,  et  diceret.
Periculis in falsis fratribus2695 ; nec eos per superbiam
separaret, sed per tolerantiam sustineret ; quanto
magis temporibus nostris necesse est ut sint, cum
de  tempore  huius  saeculi,  quod  propinquat  ad
finem,  apertissime  Dominus  dicat :  Quoniam

2692 Col 1, 24.
2693 Mt 18, 7 ; Lc 17, 1.
2694 Phil 2, 21.
2695 2 Cor 11, 26.

1072



abundabit iniquitas, [169] refrigescet caritas multorum2696.
Sed  quod  sequitur,  nos  debet  consolari  et
exhortari :  Qui perseveraverit, inquit,  usque in finem,
hic salvus erit2697.

III. Sicut autem sunt pastores boni  et  mali,
sic  etiam in ipsis  gregibus sunt et  boni  et mali.
Boni,  ovium  nomine  significantur ;  mali  vero,
hoedi  appellantur2698 :  sed  commixti  pariter
pascunt, donec veniat  princeps pastorum, qui dictus
est  unus  Pastor2699 ;  et  quemadmodum  ipse
promisit, separet sicut pastor oves ab hoedis2700. Nobis
enim  imperavit  congregationem,  sibi  autem
servavit  separationem :  quia  ille  debet  separare,
qui nescit errare. Nam qui separare ante tempus,
quod sibi Dominus servavit, superbi2701 servi facile
ausi sunt ; ipsi potius ab unitate catholica separati
sunt : nam schismate immundi, mundum gregem
unde habere potuerunt ?

IV. Ut ergo in unitate maneamus, nec offensi
scandalis palearum aream dominicam deseramus,
sed potius usque in finem ventilationis frumenta
perseveremus2702,  et comminutam stipulam firmo
caritatis pondere toleremus ; ipse Pastor noster in

2696 Mt 24, 12.
2697 Mt 24, 13 ; 10, 22 ; Mc 13, 13.
2698 Mt 25, 32-33.
2699 1 Pt 5, 4 ; Io 10, 16.
2700 Mt 25, 32.
2701 Donatistæ.
2702 Mt 3, 12.
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Evangelio de pastoribus bonis nos admonet2703, ut
propter  bona  opera  eorum  nec  in  eis  ipsis
nostram spem ponamus ; sed eum qui tales illos
fecit,  Patrem qui in coelis  est2704,  glorificemus et de
pastoribus  malis,  quos  nomine  Scribarum  et
Pharisaeorum significare voluit, docentes bona, et
facientes mala2705.

V. Nam de bonis pastoribus ita loquitur : Vos
estis  lumen  mundi.  Non  potest  civitas  abscondi  super
montem constituta ; neque accendunt lucernam, et ponunt
eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus
qui  in  domo  sunt.  Sic  luceat  lumen  vestrum  coram
hominibus,  ut  videant  opera  vestra  bona,  et [170]
glorificent Patrem vestrum qui in coelis est2706. De malis
autem  pastoribus  oves  admonet  dicens :  Super
cathedram Moysi sedent. Quae dicunt, facite ; quae autem
faciunt, facere nolite : dicunt enim, et non faciunt2707. His
auditis,  oves  Christi  etiam  per  malos  doctores
vocem  ipsius  audiunt,  et  unitatem  illius  non
relinquunt ; quia bonum quod eos audiunt dicere,
non est ipsorum, sed illius : et ideo securae oves
pascuntur,  quia  et  sub  malis  pastoribus  pascuis
dominicis  nutriuntur.  Non  autem  faciunt
malorum facta  pastorum ;  quia  talia  opera  non
sunt  illius,  sed  ipsorum.  Quos  autem  bonos

2703 Io 10, 11. 14.
2704 Mt 15, 16.
2705 Mt 23, 2-3.
2706 Mt 5, 14-16.
2707 Mt 23, 2-3.
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vident, non solum audiunt bona quae dicunt ; sed
etiam imitantur bona quae faciunt. De talibus erat
Apostolus, qui dicebat : Imitatores mei estote, sicut et
ego  Christi2708.  Iste  lumen  erat  illuminatum  a
Lumine sempiterno,  ipso Domino Iesu Christo,
et in candelabro positum erat, quia in eius cruce
gloriabatur : unde ait : Mihi autem absit gloriari, nisi
in cruce Domini nostri Iesu Christi2709. Et quia non sua
quaerebat2710,  sed quae Iesu Christi :  quamvis ad
imitationem  suam  quos  per  Evangelium
genuerat2711, hortatur ; tamen corripit graviter eos
qui per Apostolorum nomina schismata fecerunt ;
et  obiurgat  illos  qui  dicebant :  Ego  sum  Pauli :
Numquid Paulus pro vobis, inquit,  crucifixus est ? aut
in nomine Pauli baptizati estis ?2712

VI. Hinc intellegimus et bonos pastores, non
sua quaerentes, sed quae Iesu Christi2713 ; et bonas
oves,  quamvis  imitentur  facta  pastorum
bonorum, tamen in eis non ponere spem suam,
quorum  ministerio  sunt  congregatae2714 ;  sed  in
Domino potius, cuius sanguine sunt redemptae :
ut  quando  forte  incurrerint  in  pastores  malos,
doctrinam [171] illius  praedicantes  et  sua  mala

2708 1 Cor 11, 1 ; 4, 16.
2709 Gal 6, 14.
2710 Phil 2, 21.
2711 1 Cor 4, 15.
2712 1 Cor 1, 12-13 ; 3, 4.
2713 Phil 2, 21.
2714 Ps 77, 7.
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opera  facientes,  quae  dicunt,  faciant2715 ;  quae
autem  faciunt,  non  faciant ;  nec  propter  filios
iniquitatis,  pascua deserant unitatis.  In catholica
enim Ecclesia, quae non in sola Africa, sicut pars
Donati, sed per omnes gentes, sicut promissa est,
dilatatur  atque  diffunditur2716,  in  universo  mundo,
sicut  dicit  Apostolus,  fructificans  et  crescens2717,  et
boni sunt et mali. Ab ea vero separati, quamdiu
contra  illam  sentiunt,  boni  esse  non  possunt ;
quia etsi aliquos eorum bonos videtur ostendere
quasi laudabilis  conversatio, malos eos facit ipsa
divisio,  dicente  Domino :  Qui  mecum  non  est,
adversum me est ; et qui mecum non colligit, spargit2718.

VII. Unde  et  exhortor,  domina  merito
suscipienda,  et  in  Christi  membris  honoranda
filia,  ut  quod  tibi  Dominus  praestitit,  fideliter
teneas ;  eumque  corde  toto  diligas  et  eius
Ecclesiam,  qui  te  non  permisit  virginitatis  tuae
fructum  cum  perditis  perdere  vel  perire2719.  Si
enim  de  isto  saeculo  exires  separata  ab  unitate
corporis  Christi,  nihil  tibi  prodesset,  servata
integritas  corporis  tui.  Sed  Deus  qui  dives  est  in
misericordia2720,  fecit  iuxta  te  quod  in  Evangelio
scriptum  est ;  cum  se  excusarent  invitati  ad

2715 Mt 23, 3.
2716 Gen 22, 18 ; 24, 6.
2717 Col 1, 6.
2718 Mt 12, 30.
2719 Deut 6, 5 ; Mt 22, 37 ; Mc 12, 30 ; Lc 10, 27.
2720 Eph 2, 4.
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coenam  patrisfamilias,  inter  caetera  dixit  servis
suis :  Exite in vias et sepes, et quoscumque inveneritis,
cogite  intrare2721.  Tu  ergo  quamvis  dilectionem
sincerissimam debeas etiam bonis servis eius, per
quorum  ministerium  intrare  coacta  es ;  in  illo
tamen  debes  spem  ponere,  qui  convivium
praeparavit,  cui  et  tu  ad  vitam  aeternam
beatamque  sollicita  es.  Ei  quippe  commendans
cor  tuum,  et  propositum  tuum,  et  sanctam
virginitatem tuam, et fidem, et spem, et caritatem
tuam, non moveberis scandalis, quae abundabunt
usque in finem ; sed stabili [172] robore pietatis
salva  eris,  atque  in  Domino  gloriosa,  in  eius
unitate  perseverando  usque  in  finem2722.
Quomodo  autem  hanc  acceperis  pro  te
sollicitudinem meam, quam quibus potui  litteris
tibi insinuare curavi, fac ut noverim rescriptis tuis.
Dei misericordia et gratia te semper protegat.

EPISTOLA CCIX.2723

DOMINO BEATISSIMO, ET DEBITA CARITATE
VENERANDO  SANCTO  PAPAE  CAELESTINO,
AUGUSTINUS, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus  Cælestino  Romano  Pontifici,  de ipsius
electione  pacifice  facta (quæ  ad  finem anni 422 referri
potest,) gratulatur,  tum exponit causam Antonii episcopi

2721 Lc 14, 18. 23.
2722 1 Cor 13, 13.
2723 Alias CCLXI, quæ autem 209 erat, nunc 208. – Scripta forte ineunte
anno 423.
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Fussalensis, qui  adminislratione  ecclesiæ  suæ  ob  scelera
privatus  appellaverat  ad  apostolicam  Sedem :  atque
obtestatur ut latam in ipsum sententiam vigere sinat.

I. Primum gratulationem reddo meritis  tuis,
quod te in illa  Sede Dominus Deus noster sine
ulla,  sicut  audivimus,  plebis  suae  discissione
constituit.  Deinde  insinuo  Sanctitati  tuae,  quae
sint  circa nos,  ut  non solum orando pro nobis,
verum etiam consulendo et opitulando subvenias.
In  magna  quippe  tribulatione  positus,  haec  ad
tuam  Beatitudinem  scripta  direxi :  quoniam
volens  prodesse  quibusdam  in  nostra  vicinitate
membris Christi, magnam illis cladem improvidus
et incautus ingessi. [173]

II. Fussalaxlv dicitur  Hipponensi  territorio
confine castellum : antea ibi numquam episcopus
fuit,  sed  simul  cum  contigua  sibi  regione  ad
paroeciam  Hipponensis  Ecclesiae  pertinebat.
Paucos  habebat  illa  terra  catholicos ;  caeteras
plebes  illic  in  magna  multitudine  hominum
constitutas  Donatistarum  error  miserabiliter
obtinebat,  ita  ut  in  eodem castello  nullus  esset
omnino catholicus. Actum est in Dei misericordia
ut omnia ipsa loca unitati Ecclesiae cohaererent ;
per quantos labores et pericula nostra, longum est
explicare, ita ut ibi presbyteri qui eis congregandis
a  nobis  primitus  constituti  sunt,  exspoliarentur,
caederentur,  debilitarentur,  excaecarentur,
occiderentur : quorum tamen passiones inutiles ac
steriles  non  fuerunt,  unitatis  illic  securitate
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perfecta.  Sed  quod  ab  Hippone  memoratum
castellum millibus quadraginta seiungitur, cum in
eis  regendis,  et  eorum  reliquiis  licet  exiguis
colligendis, quae in utroque sexu aberrabant non
minaces ulterius, sed fugaces, me viderem latius
quam oportebat extendi, nec adhibendae sufficere
diligentiae  quam  certissima  ratione  adhiberi
debere  cernebam,  episcopum  ibi  ordinandum
constituendumque curavi.

III. Quod  ut  fieret,  aptum  loco  illi
congruumque  requirebam,  qui  et  Punica  lingua
esset  instructus ;  et  habebam de quo cogitabam
paratum presbyterum, propter quem ordinandum,
sanctum senemxlvi qui  tunc  primatum Numidiae
gerebat  de  longinquo  ut  veniret  rogans  litteris
impetravi. Quo iam praesente, omniumque in re
tanta suspensis animis, ad horam nos ille, qui mihi
paratus videbatur, omnimodo resistendo destituit.
Ego autem qui utique, sicut exitus docuit, differre
potius  debui,  quam  periculosum  praecipitare
negotium,  dum  nolo  gravissimum  et
sanctissimum senem ad nos usque fatigatum sine
effectu propter quem venerat tam [174] longe, ad
propria remeare, obtuli non petentibus quemdam
adolescentem Antoniumxlvii qui mecum tunc erat ;
in  monasterio  quidem a  nobis  a  parvula  aetate
nutritum,  sed  praeter  lectionis  officium  nullis
clericatus  gradibus  et  laboribus  notum.  At  illi
miseri, quod futurum fuerat ignorantes, offerenti
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eum  mihi  obedientissime  crediderunt.  Quid
plura ? factum est ; esse illis episcopus coepit.

IV. Quid  faciam ?  Nolo  apud  tuam
Venerationem gravare quem nutriendum collegi ;
nolo  deserere  quos  colligendos  timoribus  et
doloribus parturivi ; et quomodo utrumque agam
reperire  non  possum.  Res  quippe  ad  tantum
scandalum venit, ut in eum hic apud nos causas
dicerent,  qui  de  illius  episcopatu  suscipiendo,
tamquam  bene  sibi  consulentibus,
obtemperaverant  nobis.  In  quibus  causis  cum
stuprorum  crimina  capitalia,  quae  non  ab  ipsis
quibus  episcopus  erat,  sed  ab  aliis  quibusdam
obiecta fuerant, probari minime potuissent, atque
ab  iis  quae  invidiosissime  iactabantur,  videretur
esse purgatus ; tam miserandus factus est et nobis
et aliis, ut quidquid a castellanis et illius regionis
hominibus de intolerabili dominatione, de rapinis
et  diversis  oppressionibus  et  contritionibus
obiciebatur,  nequaquam nobis  tale  videretur,  ut
propter  hoc  vel  propter  simul  cuncta  congesta,
episcopatu  eum putaremus esse privandum, sed
restituenda quae probarentur ablata.

V. Denique  sententias  nostras  sic
temperavimus,  ut  salvo  episcopatu,  non  tamen
omnino  impunita  relinquerentur  quae  non
deberent  vel  eidem  ipsi  deinceps  iterumque
facienda, vel caeteris imitanda proponi. Honorem
itaque  integrum  servavimus  iuveni  corrigendo ;
sed corripiendo minuimus potestatem, ne scilicet
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eis  praeesset  ulterius,  cum quibus  sic  egerat,  ut
dolore iusto eum [175] sibi praeesse ferre omnino
non  possent,  et  cum  suo  illiusque  periculo  in
aliquod  scelus  forsitan  erupturam  impatientiam
sui  doloris  ostenderent.  Quorum  talis  animus
etiam  tunc,  quando  cum  eis  de  illo  episcopi
egerunt,  evidenter  apparuit ;  cum  iam  vir
spectabilis  Celer,2724 de  cuius  adversum  se
praepotenti  administratione  conquestus  est,
nullam gerat, vel in Africa, vel uspiam potestatem.

VI. Sed  quid  multis  morer ?  Collabora,
obsecro,  nobiscum,  pietate  venerabilis  domine
beatissime,  et  debita  caritate  venerande  sancte
Papa, et iube tibi quae directa sunt omnia recitari.
Vide  episcopatum  qualiter  gesserit ;
quemadmodum  iudicio  nostro  usque  adeo
consenserit,  communione  privatus,  nisi  prius
Fussalensibus  omnia redderentur,  iam postea ut
re acta aestimatis rebus solidos seposuerit,  ut ei
communio  redderetur ;  quam  versuta  suasione
sanctum senem primatem nostrum gravissimum
virum,  ut  ei  cuncta  crederet,  quem  velut  omni
modo  inculpatum  venerando  Papae  Bonifacio
commendaret,  induxerit ;  et  caetera  quae  a  me
quid opus est recoli, cum memoratus venerabilis
senex ad tuam Sanctimoniam universa retulerit ?

VII. In  illis  autem  multiplicibus  Gestis,
quibus de illo nostrum iudicium continetur, magis
deberem  vereri  ne  tibi  minus  severe,  quam
2724 Exstant supra ad Celerem epistulæ 56 et 57.
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oporteret, iudicasse videamur, nisi scirem vos tam
propensos ad misericordiam, ut non solum nobis
quia illi pepercimus, verum etiam ipsi existimetis
esse  parcendum.  Sed  ille  quod  a  nobis  aut
benigne  aut  remisse  factum  est,  in
praescriptionem vertere  atque usurpare  conatur.
Clamat :  Aut  in  mea  cathedra  sedere  debui,  aut
episcopus  esse  non debui ; quasi  nunc sedeat  nisi  in
sua.  Propter  hoc  enim  loca  illa  eidem  dimissa
atque permissa sunt, in quibus et prius episcopus
[176] erat,  ne  in  alienam  cathedram  contra
statuta2725 patrum translatus illicite  diceretur. Aut
vero quisquam ita esse debet, sive severitatis, sive
lenitatis  exactor,  ut  qui  non  visi  fuerint
episcopatus  honore  privandi,  nullo  modo in eis
aliquid  vindicetur ;  aut  in  quibus  aliquid  visum
fuerit  vindicandum,  episcopatus  honore
priventur ?

VIII. Existunt exempla, ipsa Sede apostolica
iudicante, vel aliorum iudicata firmante, quosdam
pro  culpis  quibusdam,  nec  episcopali  spoliatos
honore, nec relictos omnimodis impunitos. Quae
ut  a  nostris  temporibus  remotissima  non
requiram, recentia memorabo.xlviii Clamet Priscus
provinciae  Caesareensis  episcopus :  "Aut  ad
primatum  locus  sicut  caeteris  et  mihi  patere
debuit,  aut  episcopatus  mihi  remanere  non
debuit".  Clamet alius  eiusdem provinciae  Victor
episcopus,  cui relicto in eadem poena in qua et
2725 Conc. Nicæn. c. 16. Sardic. c. I. Antioch. c. 21.
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Priscus  fuit,  nusquam  nisi  in  dioecesi  eius  ab
aliquo communicatur episcopo ; clamet, inquam :
"Aut  ubique  communicare  debui,  aut  etiam  in
meis  locis  communicare  non  debui".  Clamet
tertius eiusdem provinciae Laurentius episcopus,
et prorsus huius vocibus clamet : "Aut in cathedra
cui  ordinatus  sum,  sedere  debui,  aut  episcopus
esse non debui". Sed quis ista vituperet, nisi qui
parum attendit nec inulta omnia relinquenda, nec
uno modo omnia vindicanda ?

IX. Quia  ergo  pastorali  vigilique  cautela
beatissimus  Papa  Bonifacius  in  epistola  sua
posuit, de Antonio loquens episcopo, et ait : "Si
ordinem rerum nobis  fideliter  indicavit" ;  accipe
nunc  ordinem  rerum  quem  ille  in  suo  libello
reticuit,  ac  deinde  quae  post  eius  sanctae
memoriae viri in Africa lectas litteras gesta sunt ;
et  subveni  hominibus  opem  tuam  in  Christi
misericordia multo avidius quam ille poscentibus,
a  cuius  inquietudine [177] desiderant  liberari.
Iudicia  quippe  illis,  et  publicas  potestates,  et
militares  impetus  tamquam  exsecuturos
apostolicae  Sedis  sententiam,xlix sive  ipse,  sive
rumores  creberrimi  comminantur,  ut  miseri
homines christiani catholici graviora formident a
catholico episcopo, quam, cum essent haeretici, a
catholicorum  imperatorum  legibus  formidabant.
Non  sinas  ista  fieri,  obsecro  te  per  Christi
sanguinem,  per  apostoli  Petri  memoriam,  qui
christianorum praepositos populorum monuit ne
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violenter  dominentur  in  fratres2726.  Ego
Fussalenses catholicos filios  in Christo meos, et
Antonium  episcopum  filium  in  Christo  meum,
benignitati caritatis Sanctitatis tuae, quia utrosque
diligo, utrosque commendo. Neque Fussalensibus
succenseo,  quia  iustam  de  me  querimoniam
ingerunt auribus tuis, quod eis hominem nondum
mihi probatum, nondum saltem aetate firmatum,
a quo sic affligerentur, inflixi : neque huic noceri
volo, cui quanto magis sinceram habeo caritatem,
tanto magis pravae eius cupiditati obsisto. Utrique
misericordiam  mereantur  tuam ;  illi  ne  mala
patiantur,  iste  ne  faciat :  illi,  ne  oderint
Catholicam, si a catholicis episcopis, maximeque
ab ipsa Sede apostolica, contra catholicum non eis
subvenitur  episcopum ;  iste  autem,  ne  se  tanto
scelere obstringat, ut quos molitur invitos facere
suos, a Christo faciat alienos.

X. Me  sane,  quod  confitendum  est
Beatitudini  tuae,  in  isto  utrorumque  periculo
tantus  timor  et  moeror  excruciat,  ut  ab  officio
cogitem  gerendi  episcopatus  abscedere,  et  me
lamentis errori meo convenientibus dedere, si per
eum  cuius  episcopatui  per  imprudentiam
suffragatus sum, vastari Ecclesiam Dei, et, quod
ipse Deus avertat, etiam cum vastantis perditione
perire  conspexero.  Recolens  enim  quod  ait
Apostolus :  Si  nosmetipsos [178] iudicaremus,  a

2726 1 Pt 5, 3.
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Domino  non  iudicaremur2727,  iudicabo  meipsum,  ut
parcat mihi,  qui iudicaturus est vivos et mortuos2728. Si
autem  et  membra  Christi,  quae  in  illa  regione
sunt, ab exitiabili timore ac tristitia recreaveris, et
meam senectutem hac misericordi  iustitia  fueris
consolatus,  retribuet  tibi,  et  in  praesenti  et  in
futura vita,  bona pro bonis,  qui per te nobis in
ista  tribulatione  succurrit,  et  qui  te  in  illa  Sede
constituit.

EPISTOLA CCX.2729

DILECTISSIMAE  ET  SANCTISSIMAE  MATRI
FELICITATI, ET FRATRI RUSTICO, ET SORORIBUS
QUAE  VOBISCUM  SUNT,  AUGUSTINUS,  ET  QUI
MECUM SUNT, IN DOMINO SALUTEM.

Augustinus Felicitati et Rustico de malis tolerandis
et  de  fraterna  correptione ;  forte  occasione  tumultus in
sanctimonialium  conventu  exorti,  de  quo  in  epislola
proxime post hanc subsequente.

I. Bonus  est  Dominus2730,  et  misericordia  eius
ubique diffusa, quae nos de vestra caritate in suis
visceribus  consolatur.  Quantum  enim  diligat
credentes  et  sperantes  in  se,  et  illum  atque  in
vicem diligentes,  et quid eis in posterum servet,
hinc  maxime  ostendit,  cum  infidelibus,  et
desperatis, et perversis, quibus in mala voluntate

2727 1 Cor 11, 31.
2728 2 Tim 4, 1.
2729 AliasLXXXVII, quæ autem 210 erat, nunc 57. – Scripta forte circiter
hoc tempus.
2730 Lam 3, 25.
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usque  in  finem  perseverantibus  ignem  cum
diabolo  aeternum  minatur2731,  in  hoc  tamen
saeculo  bona  tanta  largitur ;  Qui  facit  oriri  solem
suum super bonos et malos, et pluit [179] super iustos et
iniustos2732 ;  breviter  enim  aliquid  dictum  est,  ut
plura cogitentur. Quam multa enim habeant impii
in hac vita munera et dona gratuita ab illo quem
contemnunt, enumerare quis potest ? Inter quae
illud  magnum,  quod  exemplis  interpositarum
tribulationum  quas  huius  saeculi  dulcedini
tamquam bonus medicus miscet, admonet eos, si
attendere velint, fugere ab ira ventura2733 ; et cum
in  via  sunt,  id  est  in  hac  vita,  concordare  cum
sermone  Dei,  quem  sibi  adversarium  fecerunt
male  vivendo2734.  Quid  ergo  non  misericorditer
praestatur hominibus a Domino Deo, a quo etiam
tribulatio  beneficium  est ?  Nam  res  prospera
donum est consolantis ; res autem adversa donum
est admonentis Dei : et si haec praestat, ut dixi,
etiam  malis,  quid  praeparat  sustinentibus  se ?
quorum  in  numero  vos  per  illius  gratiam
congregatos  esse  gaudete,  sustinentes  invicem  in
dilectione,  studentes  servare  unitatem spiritus  in  vinculo
pacis2735.  Non enim deerit  quod in vobis invicem
sufferatis,  nisi  cum vos ita purgaverit  Dominus,

2731 Mt 25, 41.
2732 Mt 5, 45.
2733 Mt 3, 7 ; Lc 3, 7.
2734 1 Pt 4, 11.
2735 Eph 4, 2-3.
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absorpta morte in victoriam, ut sit Deus omnia in
omnibus2736.

II. Dissensiones  autem  numquam  debent
amari ;  sed  aliquando  tamen  aut  a  caritate
nascuntur,  aut  caritatem  probant.  Quis  enim
facile invenitur qui velit reprehendi ? et ubi est ille
sapiens  de  quo  dictum est :  Corripe  sapientem,  et
amabit te2737 ? Numquid tamen ideo non debemus
reprehendere  et  corripere  fratrem,  ne  securus
tendat in mortem ? Solet enim fieri, et frequenter
accidit  ut  ad  horam  contristetur  cum
reprehenditur, et resistat, et contendat ; et tamen
postea consideret secum in silentio, ubi nemo est
nisi Deus et ipse, nec timet displicere hominibus,
quia  corripitur ;  sed  timet  displicere  Deo, [180]
quia non corrigitur, et deinceps non faciat illud in
quo  iuste  reprehensus  est,  et  quantum  odit
peccatum  suum,  tantum  diligat  fratrem  quem
sensit hostem peccati sui. Si autem de illo numero
est, de quo dictum est : Corripe stultum, et adiciet ut
oderit te2738 ; non de caritate illius dissensio nascitur,
sed tamen caritatem reprehensoris sui exercet et
probat :  quia  non  ei  rependitur  odium ;  sed
dilectio  quae  cogit  reprehendere,  imperturbata
perdurat, etiam cum ille qui reprehensus est, odit.
Si autem ille qui corripit, reddere vult malum pro
malo ei qui corripienti indignatur, non fuit dignus

2736 1 Cor 15, 57. 54. 28.
2737 Prov 9, 8.
2738 Prov 9, 8 (sec. LXX).
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qui  corriperet,  sed  dignus  plane  qui  etiam  ipse
corripi  deberet.  Haec agite ut inter vos aut non
exsistant  indignationes,  aut  exortae  statim
celerrima pace perimantur. Maiorem date operam
concordandis  vobis  quam  redarguendis.  Quia
sicut acetum corrumpit vas, si diutius ibi fuerit ;
sic ira corrumpit cor, si in alium diem duraverit.
Haec ergo agite, et Deus pacis erit vobiscum2739, orantes
simul  et  pro nobis,  ut  ea  quae bene monemus,
alacriter impleamus. [181]

EPISTOLA CCXI.2740

Augustinus  Monachas  quæ dum  student  mutare
Præpositam,  indecenter  fuerant  tumultuatæ,  revocat  ad
concordiam, et praescribit illis vitæ regulam.

I. Sicut  parata  est  severitas  peccata  quae
invenerit  vindicare ;  ita  non  vult  caritas  quod
vindicet invenire. Haec causa fecit ut ad vos non
venirem, cum meam praesentiam quaereretis, non
ad  pacis  vestrae  gaudium,  sed  ad  dissensionis
vestrae  augmentum.  Quomodo  enim
contemnerem,  et  impunitum  relinquerem,  si  et
me  praesente  tantus  vester  tumultus  exsisteret,
quantus  me  absente,  etsi  oculos  meos  latuit,
tamen  aures  meas  vestris  vocibus  verberavit ?
Nam fortassis etiam maior esset vestra seditio in
praesentia  mea,  cum  necesse  esset  vobis  non
concedi,  quae  in  perniciosissimum  exemplum

2739 Phil 4, 9.
2740 Alias CIX, quæ autem 211 erat, nunc 247. – Scripta circa hoc tempus.
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contra  sanam  disciplinam,  quod  vobis  non
expedit,  petebatis ;  ac  sic  quales  non  volo,
invenirem vos,  et ipse invenirer  a vobis  qualem
non volebatis.

II. Cum  ergo  scribat  Apostolus  ad
Corinthios, dicens : Testem Deum facio super animam
meam, quia parcens vobis nondum veni Corinthum ; non
quia  dominamur  fidei  vestrae,  sed  cooperatores  sumus
gaudii  vestri2741 ;  hoc  ego  etiam  dico  vobis,  quia
parcens vobis non ad vos veni. Peperci etiam mihi,  ne
tristitiam super tristitiam haberem2742 ; et elegi non ut
exhiberem  faciem  meam  vobis, [182] sed
effunderem  cor  meum  Deo  pro  vobis2743,  et
causam  magni  periculi  vestri,  non  apud  vos
verbis,  sed  apud  Deum  lacrymis  agerem,  ne
convertat  in  luctum  gaudium meum quo  soleo
gaudere de vobis,  et inter  tanta scandala quibus
ubique abundat hic mundus aliquando consolari,
cogitans  copiosam  congregationem,  et  castam
dilectionem, et sanctam conversationem vestram,
et largiorem gratiam Dei, quae data est vobis, ut
non solum carnales nuptias contemneretis, verum
etiam  eligeretis  in  domo  societatem  unanimes
habitandi, ut sit vobis anima una et cor unum in
Deum2744.

2741 2 Cor 1, 23-24.
2742 Phil 2, 27 ; 2 Cor 2, 3.
2743 Lam 2, 19.
2744 Act 4, 32.
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III. Haec  in  vobis  bona,  haec  Dei  dona
considerans,  inter  multas  tempestates  quibus  ex
aliis  malis  quatitur  cor  meum,  solet  utcumque
requiescere.  Currebatis  bene ;  quis  vos  fascinavit ?
Suasio illa non est ex Deo qui vocavit vos2745.  Modicum
fermenti2746... nolo dicere quod sequitur ; hoc enim
magis  cupio,  et  oro,  et  hortor,  ut  ipsum
fermentum convertatur in melius, ne tota massa,
sicut  pene  iam fecerat,  convertatur  in  peius.  Si
ergo repullulastis sanum sapere,  orate ne intretis in
tentationem2747, ne iterum in contentiones, aemulationes,
animositates,  dissensiones,  detractiones,  seditiones,
susurrationes2748.  Non  enim  sic  plantavimus  et
rigavimus  hortum  dominicum  in  vobis2749,  ut
spinas metamus istas ex vobis2750. Si autem adhuc
vestra tumultuatur infirmitas, orate ut eruamini de
tentatione2751.  Quae  autem  conturbant  vos,  si
adhuc  conturbant  vos,  nisi  correxerint  se,
portabunt iudicium, quaecumque illae fuerint2752.

IV. Cogitate  quid  mali  sit,  ut  cum  de
Donatistis2753 in  unitate  gaudeamus2754,  interna

2745 Gal 5, 7-9.
2746 1 Cor 5, 6.
2747 Mt 26, 41 ; Mc 14, 38 ; Lc 22, 46.
2748 2 Cor 12, 20 ; cf. Gal 5, 20 ; Rom 13, 13.
2749 Eccli 24, 42 ; 1 Cor 3, 6-8.
2750 Ier 12, 13.
2751 Ps 17, 30 ; 2 Pt 2, 9.
2752 Gal 5, 10.
2753 Alias de Deo natis.
2754 1 Io 5, 1-2. 18 ; 3, 9.
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schismata in monasterio lugeamus. Perseverate in
bono  proposito,  et  non  desiderabitis  mutare
praepositam, qua in monasterio illo per tam [183]
multos  annos  perseverante  et  numero  et  aetate
crevistis ;  quae vos mater non utero, sed animo
suscepit. Omnes enim quae illuc venistis, ibi eam
aut sanctae praepositae  sorori  meae servientem,
placentem, aut etiam ipsam praepositam quae vos
suscepit, invenistis : sub illa estis eruditae, sub illa
velatae, sub illa multiplicatae ; et sic tumultuamini,
ut ea vobis mutetur, cum lugere deberetis, si eam
vobis  mutare  vellemus.  Ipsa  est  enim  quam
nostis,  ipsa est  ad quam venistis,  ipsa est quam
per  tot  annos  habendo  crevistis.  Novum  non
accepistis, nisi praepositum : aut si propter illum
quaeritis  novitatem,  et  in  eius  invidiam  contra
matrem vestram sic rebellastis, cur non potius id
petistis,  ut  ipse  vobis  mutetur ?  Si  autem  hoc
exhorretis ;  quia  novi  quomodo eum in Christo
venerabiliter  diligatis,  cur  non  potius  illam ?  In
vobis  namque regendis  sic  praepositi  rudimenta
turbantur, ut magis velit vos ipse deserere, quam
istam ex vobis  famam et  invidiam sustinere,  ut
dicatur  non  vos  aliam  quaesituras  fuisse
praepositam,  nisi  ipsum  coepissetis  habere
praepositum. Tranquillet ergo Deus et componat
animos  vestros ;  non  in  vobis  praevaleat  opus
diaboli,  sed  pax Christi  vincat in  cordibus  vestris2755 ;
nec  dolore  animi,  quia  non  fit  quod vultis,  vel
2755 1 Io 3, 8.
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quia  pudet  voluisse  quod velle  non debuistis2756,
erubescendo  curratis  in  mortem ;  sed  potius
poenitendo  resumatis  virtutem2757,  nec  habeatis
poenitentiam Iudae traditoris, sed potius lacrymas
Petri pastoris2758.

V. Haec sunt quae ut observetis praecipimus
in monasterio constitutae. Primum propter quod
estis in unum congregatae, ut unanimes habitetis
in  domo,  et  sit  vobis  cor  unum  et  anima  una  in
Deum2759. Et non dicatis aliquid proprium, sed sint
vobis omnia communia : et distribuatur unicuique
vestrum  a  praeposita  vestra  victus  et [184]
tegumentum ; non aequaliter omnibus, quia non
aequaliter valetis omnes, sed unicuique sicut opus
fuerit.  Sic enim legitis  in Actibus Apostolorum :
Quia erant eis omnia communia, et distribuebatur singulis
prout cuique opus erat2760.  Quae aliquid habebant in
saeculo,  quando  ingressae  sunt  monasterium,
libenter velint  illud esse commune. Quae autem
non  habebant,  non  ea  quaerant  in  monasterio,
quae  nec  foris  habere  potuerunt :  sed  tamen
earum infirmitati quod opus est tribuatur, etiamsi
pauperies  earum,  quando  foris  erant,  nec  ipsa
necessaria  poterat  invenire ;  ac  nunc  non  ideo

2756 Col 3, 15.
2757 Mt 27, 3-5.
2758 Mt 26, 75 ; Mc 14, 72 ; Lc 22, 62.
2759 Act 4, 32.
2760 Act 4, 32. 35.
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putent se esse felices, quia invenerunt victum et
tegumentum, quale foris invenire non potuerunt.

VI. Nec erigant cervicem quia sociantur eis,
ad quas foris accedere non audebant ; sed sursum
cor  habeant,  et  terrena  bona  non  quaerant,  ne
incipiant  monasteria  esse  divitibus  utilia,  non
pauperibus, si divites illic humiliantur, et pauperes
illic inflantur2761. Sed rursus etiam illae quae aliquid
esse videbantur in saeculo, non habeant fastidio
sorores suas, quae ad illam sanctam societatem ex
paupertate venerunt : magis autem studeant non
de parentum divitum dignitate, sed de pauperum
sororum  societate  gloriari.  Nec  extollantur,  si
communi  vitae  de  suis  facultatibus  aliquid
contulerunt ; ne de suis divitiis magis superbiant,
quia  eas  monasterio  partiuntur,  quam  si  eis  in
saeculo  fruerentur.  Alia  quippe  quaecumque
iniquitas  in  malis  operibus  exercetur  ut  fiant ;
superbia vero etiam bonis operibus insidiatur ut
pereant :  et  quid  prodest  dispergere  dando
pauperibus  et  pauperem  fieri,  si  anima  misera
superbior  efficiatur  contemnendo,  quam  fuerat
possidendo ?  Omnes  ergo  unanimiter  et
concorditer vivite ; et honorate in vobis invicem
Deum, cuius templa factae estis2762. [185]

VII. Orationibus instate horis et temporibus
constitutis2763.  In oratorio nemo aliquid agat, nisi

2761 Cf. AUG., Ep. 131.
2762 1 Cor 3, 16 ; 2 Cor 6, 16.
2763 Col 4, 2.
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ad quod est factum, unde et nomen accepit ; ut si
aliquae  etiam  praeter  horas  constitutas,  si  eis
vacat, orare voluerint, non eis sint impedimento,
quae ibi aliquid agere voluerint. Psalmis et hymnis
cum oratis  Deum,  hoc  versetur  in  corde  quod
profertur  in  voce :  et  nolite  cantare,  nisi  quod
legitis  esse  cantandum ;  quod  autem  non  ita
scriptum est ut cantetur, non cantetur.

VIII. Carnem  vestram  domate  ieiuniis  et
abstinentia  escae  et  potus,  quantum  valetudo
permittit.  Quando  autem  aliqua  non  potest
ieiunare,  non tamen extra horam prandii  aliquid
alimentorum  sumat,  nisi  cum  aegrotat.  Cum
acceditis  ad mensam, donec inde surgatis,  quod
vobis  secundum  consuetudinem  legitur,  sine
tumultu et contentionibus audite : nec solae vobis
fauces sumant cibum, sed et aures percipiant Dei
verbum.

IX. Quae  infirmae  sunt  ex  pristina
consuetudine,  si  aliter  tractantur  in  victu,  non
debet  aliis  molestum  esse,  nec  iniustum  videri,
quas  fecit  alia  consuetudo  fortiores.  Nec  illas
feliciores putent, quia sumunt quod non sumunt
ipsae :  sed  sibi  potius  gratulentur,  quia  valent
quod non valent illae. Et si eis quae venerunt ex
moribus  delicatioribus  ad  monasterium,  aliquid
alimentorum,  vestimentorum,  stramentorum,
operimentorum  datur,  quod  aliis  fortioribus,  et
ideo  felicioribus  non  datur ;  cogitare  debent
quibus non datur, quantum de sua saeculari vita
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illae  ad  istam  descenderint,  quamvis  usque  ad
aliarum quae sunt corpore fortiores, frugalitatem
pervenire  nequiverint.  Nec  illae  debent
conturbari,  quod  eas  vident  amplius,  non  quia
honorantur,  sed  quia  tolerantur,  accipere ;  ne
contingat  detestanda  perversitas,  ut  in
monasterio,  ubi,  quantum possunt,  fiunt  divites
laboriosae, [186] fiant  pauperes  delicatae.  Sane
quemadmodum  aegrotantes  necesse  habent
minus  accipere  ne  graventur ;  ita  post
aegritudinem  sic  tractandae  sunt  ut  citius
recreentur,  etiamsi  de  humillima  saeculi
paupertate venerunt, tamquam hoc illis contulerit
recentior  aegritudo,  quod  divitibus  anterior
consuetudo. Sed cum vires pristinas reparaverint,
redeant ad feliciorem consuetudinem suam, quae
famulas Dei  tanto amplius  decet,  quanto minus
indigent : nec ibi eas teneat voluntas iam vegetas,
quo necessitas levarat infirmas. Illae se existiment
ditiores,  quae  fuerint  in  sustinenda  parcitate
fortiores. Melius est enim minus egere, quam plus
habere.

X. Non  sit  notabilis  habitus  vester ;  nec
affectetis vestibus placere, sed moribus. Nec sint
vobis  tam  tenera  capitum  tegmina  ut  retiola
subter  appareant.  Capillos  ex  nulla  parte  nudos
habeatis,  nec  foris  vel  spargat  neglegentia,  vel
componat  industria.  Quando  proceditis,  simul
ambulate : cum veneritis  quo itis, simul state. In
incessu, in statu, in habitu, in omnibus motibus
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vestris nihil fiat quod illiciat cuiusquam libidinem,
sed quod vestram deceat sanctitatem. Oculi vestri
etsi  iaciuntur  in  aliquem,  figantur  in  neminem.
Neque  enim  quando  proceditis,  viros  videre
prohibemini,  sed appetere, aut ipsis appeti velle.
Nec  solo  tactu,  sed  affectu  quoque  et  aspectu
appetitur,  et  appetit  femina.  Nec  dicatis  vos
habere  animos  pudicos,  si  habeatis  oculos
impudicos :  quia  impudicus  oculus  impudici
cordis est nuntius. Et cum se invicem sibi, etiam
tacente lingua,  conspectu mutuo corda nuntiant
impudica,  et  secundum  concupiscentiam  carnis
alterutro  delectantur  ardore ;  etiam  intactis  ab
immunda violatione corporibus, fugit castitas ipsa
de moribus. Nec putare debet quae in masculum
figit oculum, et illius in seipsam diligit fixum, non
ab  aliis  videri, [187] cum  hoc  facit ;  videtur
omnino et a quibus videri non arbitratur. Sed ecce
lateat, et a nemine hominum videatur, quid faciet
de  illo  superno  inspectore  quem  latere  nihil
potest ?2764 An ideo putandus est non videre, quia
tanto videt patientius, quanto sapientius ? Illi ergo
timeat sancta femina displicere, ne velit viro male
placere : illum cogitet omnia videre, ne velit virum
male  videre.  Illius  namque  et  in  hac  causa
commendatus  est  timor,  ubi  scriptum  est :
Abominatio  est  Domino  defigens  oculum2765.  Quando
ergo simul estis in ecclesia, et ubicumque ubi et

2764 Prov 24, 12.
2765 Prov 27, 20 (sec. LXX).
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viri  sunt,  invicem vestram pudicitiam  custodite.
Deus enim qui habitat in vobis, etiam isto modo
custodiet vos ex vobis2766.

XI. Et  si  hanc  de  qua  loquor,  oculi
petulantiam in aliqua vestrum adverteritis, statim
admonete,  ne  coepta  progrediantur,  sed  ex
proximo  corrigantur.  Si  autem  et  post
admonitionem  iterum,  vel  alio  quocumque  die
idipsum  eam  facere  videritis,  iam  velut
vulneratam  sanandam  prodat  quaecumque
invenire  potuit  hoc,  prius  tamen  et  alteri  vel
tertiae demonstratam, ut duarum vel trium possit
ore convinci2767, et competenti severitate coerceri.
Nec  vos  iudicetis  esse  malevolas,  quando  hoc
indicatis.  Magis  quippe  innocentes  non  estis,  si
sorores vestras, quas indicando corrigere potestis,
tacendo  perire  permittitis.  Si  enim  soror  tua
vulnus haberet in corpore, quod vellet occultari,
dum  timeret  secari,  nonne  crudeliter  abs  te
sileretur,  et  misericorditer  indicaretur ?  Quanto
ergo  potius  eam  debes  manifestare,  ne
perniciosius  putrescat  in  corde ?  Sed  antequam
aliis  demonstretur,  per  quas  convincenda  est  si
negaverit, praepositae debet ostendi, si admonita
neglexerit  corrigi,  ne  forte  possit  secretius
correpta  non  innotescere  caeteris.  Si  autem
negaverit, [188] tunc  neganti  adhibendae  sunt
aliae, ut iam coram omnibus possit, non ab una

2766 1 Cor 3, 16 ; 2 Cor 6, 16.
2767 Deut 19, 15 ; Mt 18, 16 ; 2 Cor 13, 1.
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teste  argui,  sed  a  duabus  tribusve  convinci.
Convicta  vero,  secundum  praepositae  vel
presbyteri  arbitrium  debet  emendatoriam
sustinere vindictam : quam si ferre recusaverit, et
si  ipsa  non  abscesserit,  de  vestra  societate
proiciatur.  Non  enim  et  hoc  fit  crudeliter,  sed
misericorditer,  ne  contagione  pestifera  plurimas
perdat. Et hoc quod dixi de oculo non figendo,
etiam  in  caeteris  inveniendis,  prohibendis,
indicandis, convincendis, vindicandisque peccatis
diligenter observetur, cum dilectione hominum et
odio  vitiorum.  Quaecumque  autem  in  tantum
progressa  fuerit  malum,  ut  occulte  ab  aliquo
litteras  vel  quaelibet  munuscula  accipiat,  si  hoc
ultro confitetur, parcatur illi,  et oretur pro ea. Si
autem  deprehenditur  atque  convincitur,
secundum  arbitrium  praepositae  vel  presbyteri,
vel etiam episcopi, gravius emendetur.

XII. Vestes vestras  in  uno loco habete sub
una  custode,  vel  duabus,  vel  quot  sufficere
potuerint  ad  eas  excutiendas,  ne  a  tinea
laedantur : et sicut pascimini ex uno cellario, sic
induamini ex uno vestiario. Et si fieri potest, non
ad  vos  pertineat  quid  vobis  induendum  pro
temporis  congruentia  proferatur,  utrum  hoc
recipiat unaquaeque vestrum quod deposuerat, an
aliud quod altera habuerat, dum tamen unicuique
quod opus est non negetur. Si autem hinc inter
vos  contentiones  et  murmura  oriuntur,  et
conqueritur  aliqua  deterius  aliquid  se  accepisse
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quam prius habuerat, et indignam se iudicat esse
quae ita vestiatur, sicut alia soror eius vestiebatur ;
hinc  vos  probate  quantum  vobis  desit  in  illo
interiore  sancto  habitu2768 cordis,  quae  pro  habitu
corporis  litigatis.  Tamen  si  vestra  toleratur
infirmitas,  ut  hoc  recipiatis  quod  posueratis,  in
uno  tamen  loco  sub  communibus  custodibus
habete [189] quod ponitis ; ita sane ut nulla sibi
aliquid  operetur,  sive  unde  induatur,  sive  ubi
iaceat, sive unde cingatur, vel operiatur, vel caput
contegat ;  sed  omnia  opera  vestra  in  commune
fiant  maiore  studio  et  frequentiori  alacritate,
quam si vobis propria faceretis. Caritas enim de
qua scriptum est quod non quaerit quae sua sunt2769,
sic  intellegitur,  quia  communia  propriis,  non
propria  communibus  anteponit.  Et  ideo  quanto
amplius  rem  communem  quam  propriam
curaveritis,  tanto  amplius  vos  profecisse
noveritis ; ut in omnibus quibus utitur transitura
necessitas, superemineat quae permanet caritas2770.
Consequens ergo est ut etiam illud quod suis vel
filiabus  vel  aliqua  necessitudine  ad  se
pertinentibus in monasterio constitutis aliquis vel
aliqua contulerit, sive vestem, sive quodlibet aliud
inter  necessaria  deputandum,  non  occulte
accipiatur ; sed sit in potestate praepositae, ut in
commune  redactum,  cui  necessarium  fuerit,

2768 Tit 2, 3.
2769 1 Cor 13, 5.
2770 Eph 3, 19 ; 1 Cor 13, 8.
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praebeatur.  Quod  si  aliqua  rem  sibi  collatam
celaverit, furti iudicio condemnetur.2771

XIII. Indumenta vestra secundum arbitrium
praepositae  laventur,  sive  a  vobis,  sive  a
fullonibus, ne interiores animae sordes contrahat
mundae vestis nimius appetitus. Lavacrum etiam
corporum,  ususque balnearum non sit  assiduus,
sed eo quo solet intervallo temporis tribuatur, hoc
est,  semel  in  mense.  Cuius  autem  infirmitatis
necessitas  cogit  lavandum  corpus,  non  longius
differatur : fiat sine murmure de consilio medici,
ita ut etiam si nolit, iubente praeposita faciat quod
faciendum est pro salute. Si autem velit, et forte
non  expedit,  suae  cupiditati  non  obediatur :
aliquando enim etiamsi noceat, prodesse creditur
quod  delectat.  Denique  si  latens  est  dolor  in
corpore famulae Dei, dicenti quid sibi doleat, sine
dubitatione [190] credatur :  sed  tamen  utrum
sanando illi dolori, quod delectat, expediat, si non
est  certum,  medicus  consulatur.  Nec  eant  ad
balneas, sive quocumque ire necesse fuerit, minus
quam  tres.  Nec  illa  quae  habet  aliquo  eundi
necessitatem, cum quibus ipsa voluerit,  sed cum
quibus  praeposita  iusserit,  ire  debebit.
Aegrotantium  cura  sive  post  aegritudinem
reficiendarum, sive aliqua imbecillitate etiam sine
febribus laborantium, alicui debet iniungi, ut ipsa
de  cellario  petat  quod  cuique  opus  esse
perspexerit ;  sive  autem quae cellario,  sive  quae
2771 Isthæc sententia abest a Mss. nonnullis.
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vestibus, sive quae codicibus praeponuntur, sine
murmure  serviant  sororibus  suis.  Codices  certa
hora singulis diebus petantur ; extra horam quae
petiverint  non  accipiant.  Vestimenta  vero  et
calceamenta quando fuerint  indigenti  necessaria,
dare non differant sub quarum custodia sunt quae
poscuntur.

XIV. Lites  aut  nullas  habeatis,  aut  quam
celerrime  finiatis,  ne  ira  crescat  in  odium,  et
trabem  faciat  de  festuca,  et  animam  faciat
homicidam2772. Neque enim ad solos viros pertinet
quod scriptum est :  Qui odit fratrem suum, homicida
est2773 :  sed sexu masculino,  quem primum Deus
fecit,  etiam femineus  praeceptum sexus  accepit.
Quaecumque  convicio,  vel  maledicto,  vel  etiam
criminis  obiectu,  alteram  laeserit,  meminerit
satisfactione quantocius curare quod fecit, et illa
quae  laesa  est,  sine  disceptatione  dimittere.  Si
autem invicem se  laeserunt,  invicem sibi  debita
relaxare  debebunt,  propter  orationes  vestras ;
quas  utique  quanto  crebriores  habetis,  tanto
sanctiores habere debetis. Melior est autem quae
quamvis  ira  saepe  tentatur,  tamen  impetrare
festinat  ut  sibi  dimittat  cui  se  fecisse  agnoscit
iniuriam,  quam  quae  tardius  irascitur,  et  ad
veniam petendam difficilius inclinatur. Quae non
vult [191] dimittere  sorori,  non  speret  accipere
orationis  effectum :  quae  autem  numquam  vult

2772 Mt 7, 3-5 ; Lc 6, 41-42.
2773 1 Io 3, 15.
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petere veniam, aut non ex animo petit, sine causa
est  in  monasterio,  etiamsi  non  inde  proiciatur.
Proinde vobis a verbis durioribus parcite ; quae si
emissa fuerint ex ore vestro, non pigeat ex ipso
ore  proferre  medicamenta,  ex  quo  facta  sunt
vulnera.  Quando  autem  necessitas  disciplinae
minoribus  coercendis  dicere  vos  verba  dura
compellit, si etiam in ipsis modum vos excessisse
sentitis,  non  a  vobis  exigitur  ut  ab  eis  veniam
postuletis,  ne  apud  eas  quas  oportet  esse
subiectas, dum nimia servatur humilitas,  regendi
frangatur auctoritas : sed tamen petenda est venia
ab  omnium Domino,  qui  novit  etiam  eas  quas
plus  iusto  forte  corripitis,  quanta  benevolentia
diligatis.  Non autem carnalis,  sed spiritalis  inter
vos debet esse dilectio : nam quae faciunt pudoris
immemores,  etiam  feminis  feminae,  iocando
turpiter et ludendo, non solum a viduis et intactis
ancillis Christi in sancto proposito constitutis, sed
omnino nec a mulieribus nuptis, nec a virginibus
sunt facienda nupturis.

XV. Praepositae  tamquam  matri  obediatur,
honore servato, ne in illa offendatur Deus : multo
magis  presbytero  qui  omnium  vestrum  curam
gerit.  Ut  ergo  cuncta  ista  serventur,  et  si  quid
servatum  non  fuerit,  non  neglegenter
praetereatur,  sed  emendandum  corrigendumque
curetur, ad praepositam praecipue pertinet, ita ut
ad presbyterum qui  vobis  intendit,  referat  quod
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modum vel vires eius excedit2774. Ipsa vero non se
existimet  potestate  dominante,  sed  caritate
serviente  felicem.  Honore  coram  hominibus
praelata sit vobis ; timore coram Deo substrata sit
pedibus vestris. Circa omnes se ipsam bonorum
operum  praebeat  exemplum2775.  Corripiat
inquietas,  consoletur  pusillanimes,  suscipiat
infirmas,  patiens  sit  ad  omnes2776,  disciplinam
libens habeat, metuens imponat. [192] Et quamvis
utrumque  sit  necessarium,  tamen  plus  a  vobis
amari appetat quam timeri ; semper cogitans Deo
se  pro  vobis  reddituram  esse  rationem.  Unde
magis obediendo non solum vestri, verum etiam
ipsius miseremini ; quia inter vos quanto in loco
superiore, tanto in periculo maiore versatur.

XVI. Donet  Dominus  ut  observetis  haec
omnia  cum  dilectione  tamquam  spiritalis
pulchritudinis amatrices, et bono Christi odore2777

de  bona  conversatione  fragrantes,  non  sicut
ancillae  sub  lege,  sed  sicut  liberae  sub  gratia
constitutae2778. Ut autem in hoc libello tamquam in
speculo vos possitis inspicere, ne per oblivionem
aliquid  neglegatis,  semel  in  septimana  vobis
legatur : et ubi vos inveneritis ea quae scripta sunt
facientes, agite gratias Domino bonorum omnium

2774 Dan 11, 4 ; Gal 5, 13.
2775 Tit 2, 7.
2776 1 Thess 5, 14.
2777 2 Cor 2, 15.
2778 Rom 6, 14-15.
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largitori ;  ubi  autem  sibi  quaecumque  vestrum
videt  deesse aliquid,  doleat  de praeterito,  caveat
de futuro,  orans ut  et  debitum dimittatur,  et  in
tentationem non inducatur2779.

EPISTOLA CCXII.2780

DOMINO  BEATISSIMO,  ET  MERITO
VENERABILI  FRATRI  ET  COEPISCOPO
QUINTILIANO,  AUGUSTINUS,  IN  DOMINO
SALUTEM.

Augustinus Quintiliano, commendat matrem viduam
cum  filia  virgine,  quæ  deferebant  reliquias  Stephani
martyris.

Honorabiles Dei famulas, et pretiosa Christi
membra, Gallam viduam sancti propositi, et eius
filiam [193] Simpliciolam virginem sacram, matri
aetate subditam, sanctitate praelatam, quas verbo
Domini aluimus ut potuimus, Venerationi tuae in
Christi  dilectione  commendo,  et  tamquam mea
manu per hanc epistolam trado consolandas, et in
omnibus  adiuvandas,  quae  utilitas  earum  vel
necessitas  postulat :  quod  et  sine  mea
commendatione  procul  dubio  faceret  Sanctitas
tua.  Si  enim  nos  propter  supernam  Ierusalem,
cuius  nos  omnes  cives  sumus,  et  in  qua
concupierunt  habere  excellentioris  sanctitatis
locum,  non  solum  civicum,  verum  etiam
fraternum eis  debemus affectum :  quanto magis

2779 Mt 6, 12-13 ; Lc 11, 4.
2780 Alias CIII, quæ autem 212 erat, nunc 251. – Scripta circa an. 425.
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vos, apud quos earum etiam carnalis est patria, in
qua  saecularem  nobilitatem  pro  Christi  amore
contemnunt  dominae  illae ?  Officium  quoque
salutationis  per  illas  meum  ea  caritate  peto
digneris sumere qua direxi, et meminisse nostri in
orationibus  tuis.  Portant  sane  secum  reliquias
beatissimi et gloriosissimi martyris Stephani, quas
non ignorat Sanctitas vestra, sicut et nos fecimus,
quam convenienter honorare debeatis.

ACTA ECCLESIASTICA SEU EPISTOLA CCXIII.2781

Ecclesiastica  Gesta  a  B.  Augustino  confecta  in
designando  Eraclio,  qui  ipsi  in  episcopatu  succederet,
atque interim senem aliqua parte curarum sublevaret.

I. Gloriosissimo  Theodosio  duodecies  et [194]
Valentiniano Augusto iterum consulibus, sexto calendas
octobris, cum Augustinus episcopus una cum Religiano et
Martiniano  coepiscopis  suis  consedisset  in  ecclesia  Pacis
Hipponensium  Regiorum,  praesentibus  Saturnino,
Leporio,  Barnaba,  Fortunatiano,  Rustico,  Lazaro,  et
Eraclio  presbyteris,  astante  clero  et  frequenti  populo,
Augustinus  episcopus  dixit : Quod  hesterno  die
promisi  Caritati  vestrae, propter quod vos volui
frequentius  convenire,  et  video  frequentius
convenisse, mora omni postposita hoc agendum
est.  Si  enim aliud  velim loqui,  in  illud  suspensi
minus auditis. Omnes in hac vita mortales sumus,
et  dies  huius  vitae  ultimus,  omni  homini  est
semper incertus : verumtamen in infantia speratur

2781 Alias CX, quæ autem 213 erat, nunc 1. – Confecta die 26 Sept. an. 426.
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pueritia ; et in pueritia speratur adolescentia ; et in
adolescentia  speratur  iuventus ;  et  in  iuventute
speratur  gravitas ;  et  in  gravitate  speratur
senectus :  utrum  contingat  incertum  est ;  est
tamen  quod  speretur.  Senectus  autem  aliam
aetatem  quam speret,  non  habet :  incertum est
etiam  ipsa  senectus  quamdiu  sit  homini ;  illud
tamen certum est, nullam remanere aetatem quae
possit  succedere senectuti.  Quia voluit  Deus, ad
istam  civitatem  cum  vigore  aetatis  adveni ;  sed
tamen  iuvenis  fui,  et  senui2782.  Scio  post  obitus
episcoporum,  per  ambitiosos  aut  contentiosos
solere  Ecclesias  perturbari ;  et  quod  saepe
expertus  sum  et  dolui,  debeo  quantum  ad  me
attinet,  ne  contingat,  huic  prospicere  civitati.
Sicuti novit Caritas vestra, in Milevitana Ecclesia
modo fui : petierunt enim me fratres, et maxime
servi  Dei  qui  ibi  sunt,  ut  venirem ;  quia  post
obitum beatae memoriae fratris et coepiscopi mei
Severi, nonnulla ibi perturbatio timebatur. Veni ;
et quomodo voluit Dominus, adiuvit nos pro sua
misericordia, ut cum pace episcopum acciperent,
quem vivus designaverat episcopus eorum :  hoc
enim  eis  cum [195] innotuisset,  voluntatem
praecedentis  et  decedentis  episcopi  sui  libenter
amplexi  sunt.  Minus  tamen aliquid factum erat,
unde nonnulli contristabantur, quia frater Severus
credidit  posse  sufficere  ut  successorem  suum
apud clericos  designaret,  ad  populum inde  non
2782 Ps 36, 25.
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est  locutus ;  et  erat  inde  aliquorum  nonnulla
tristitia. Quid plura ? Deo placuit ; tristitia fugata
est,  gaudium successit :  ordinatus est  episcopus,
quem  praecedens  episcopus  designaverat.  Ergo
ne  aliquis  de  me  queratur,  voluntatem  meam,
quam  credo  Dei  esse,  in  omnium  vestrum
notitiam  perfero :  presbyterum  Eraclium  mihi
successorem volo. A populo acclamatum est :  "Deo
gratias, Christo laudes ; dictum est vicies terties. Exaudi
Christe,  Augustino vita" ;  dictum est sexies decies.  "Te
patrem, te episcopum" ; dictum est octies.

II. Cumque reticeretur, Augustinus episcopus dixit :
Non opus  est  me  de  laudibus  eius  aliquid

dicere ;  faveo  sapientiae,  et  parco  verecundiae :
sufficit  quia  nostis  eum ;  et  hoc  me  velle  dico
quod vos velle  scio ;  et  si  ante nescirem, hodie
probarem. Hoc ergo volo :  hoc a Domino Deo
nostro,  nunc  etiam  in  aetate  frigida,  votis
ferventibus  posco ;  hoc  ut  mecum  oretis
exhortor,  admoneo,  rogo,  ut  omnium  in  pace
Christi  collatis  et  conflatis  mentibus  confirmet
Deus quod operatus est in nobis. Qui misit mihi
eum, servet eum ; servet incolumem, servet sine
crimine,  ut  qui  facit  gaudium  viventis,  locum
suppleat  morientis.  A  notariis  Ecclesiae,  sicut
cernitis,  excipiuntur  quae  dicimus,  excipiuntur
quae  dicitis ;  et  meus  sermo,  et  vestrae
acclamationes in terram non cadunt. Apertius ut
dicam,  ecclesiastica  nunc  Gesta  conficimus :  sic
enim hoc esse, quantum ad homines attinet, [196]
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confirmatum  volo. A  populo  acclamatum  est
trigesies  sexies :  "Deo  gratias,  Christo  laudes".
"Exaudi,  Christe,  Augustino  vita" ;  dictum  est
tredecies. "Te patrem, te episcopum" ; dictum est
octies. "Dignus et iustus est" ; dictum est vicies.
"Bene  meritus,  bene  dignus" ;  dictum  est
quinquies."  Dignus  et  iustus  est" ;  dictum  est
sexies.

III. Cumque  reticeretur,  Augustinus  episcopus
dixit :

Ergo,  ut  dicebam,  voluntatem  meam  et
voluntatem vestram Gestis ecclesiasticis, quantum
ad homines attinet, confirmatam volo : quantum
vero  ad  latentem  Omnipotentis  voluntatem,
omnes, ut dixi, oremus ut confirmet Deus quod
operatus  est  in  nobis. A  populo  acclamatum  est :
"Iudicio tuo gratias agimus" ; dictum est sedecies. "Fiat,
fiat" ;  dictum  est  duodecies.  "Te  patrem,  Eraclium
episcopum" ; dictum est sexies.

IV. Cumque  reticeretur,  Augustinus  episcopus
dixit :

Scio quod scitis et vos, sed nolo de illo fieri
quod de me factum est.  Quid autem factum sit
multi scitis ; illi soli nesciunt qui tunc aut nondum
nati erant, aut nondum habebant aetatem sciendi.
Adhuc in corpore posito beatae memoriae patre
et  episcopo  meo  sene  Valerio,  episcopus
ordinatus  sum,  et  sedi  cum illo :  quod concilio
Nicaeno  prohibitum fuisse  nesciebam,  nec  ipse
sciebat. Quod ergo reprehensum est in me, nolo
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reprehendi  in  filio  meo. A  populo  acclamatum
est :  "Deo  gratias ;  Christo  laudes" ;  dictum est
tredecies.

V. Cumque reticeretur, Augustinus episcopus dixit :
Erit presbyter ut est ; quando Deus voluerit,

futurus episcopus. Sed plane modo facturus sum
adiuvante misericordia Christi, quod adhuc usque
non feci.  Nostis  ante  aliquot  annos  quid facere
voluerim, et non permisistis. Placuit mihi et vobis
propter  curam  Scripturarum, [197] quam  mihi
fratres et patres mei coepiscopi duobus conciliis
Numidiae et Carthaginis imponere dignati sunt, ut
per quinque dies nemo mihi molestus esset. Gesta
confecta  sunt,  placuit,  acclamastis :  recitatur
placitum vestrum, et acclamationes vestrae. Parvo
tempore  servatum  est  circa  me ;  et  postea
violenter irruptum est, et non permittor ad quod
volo,  vacare :  ante  meridiem  et  post  meridiem
occupationibus hominum implicor. Obsecro vos
et obstringo per Christum, ut huic iuveni, hoc est
Eraclio presbytero, quem hodie in nomine Christi
designo episcopum successorem mihi,  patiamini
me  refundere  onera  occupationum  mearum. A
populo  acclamatum est :  "Iudicio  tuo  gratias  agimus" ;
dictum est vicies sexies.

VI. Cumque  reticeretur,  Augustinus  episcopus
dixit :

Ego  caritati  et  benevolentiae  vestrae  apud
Dominum Deum nostrum gratias ago, imo de illa
Deo gratias ago. Ergo, fratres, quidquid est quod
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ad  me  perferebatur,  ad  illum  perferatur :  ubi
necessarium  habuerit  consilium,  meum  non
negabo  auxilium ;  absit  ut  subtraham.  Tamen
quidquid  illud  est  quod ad me perferebatur,  ad
illum  perferatur.  Ipse  me  aut  consulat,  si  forte
non  invenerit  quid  facere  debeat,  aut  poscat
adiutorem quem novit patrem : ut et vobis nihil
desit,  et  ego  tandem  aliquando,  si
quantulumcumque  spatium  mihi  huius  vitae
donaverit  Deus, ipsam meam quantulamcumque
vitam non dem segnitiei, nec donem inertiae, sed
in  sanctis  Scripturis,  quantum  ipse  permittit  et
largitur,  exerceam ;  hoc  et  ipsi  proderit,  et  per
ipsum etiam vobis. Nemo ergo invideat otio meo,
quia  meum  otium  magnum  habet  negotium.
Video me de hac re propter quam vos invitavi,
omnia vobiscum egisse quae debui : [198] hoc ad
ultimum  rogo,  ut  Gestis  istis  dignemini
subscribere  qui  potestis.  Hic  mihi  responsione
vestra opus est : teneam responsionem vestram ;
de  hac  assensione  aliquid  acclamate. A  populo
acclamatum est :  "Fiat,  fiat" ;  dictum vicies  quinquies.
"Dignum  est,  iustum est" ;  dictum vicies  octies.  "Fiat,
fiat" ; dictum quater decies. "Olim dignus, olim meritus" ;
dictum  vicies  quinquies.  "Iudicio  tuo  gratias  agimus" ;
dictum tredecies. "Exaudi, Christe, Eraclium conserva" ;
dictum octies decies.

VII. Cumque  reticeretur,  Augustinus  episcopus
dixit : Bene  habet  ut  ea  quae  Dei  sunt,  circa
sacrificium  eius  agere  valeamus ;  in  qua  hora
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supplicationis  nostrae  maxime  commendo
Caritati vestrae ut omnes vestras causas et negotia
intermittatis, et pro ista Ecclesia, et pro me, et pro
presbytero  Eraclio,  Domino  precem  fundatis.
[199]

EPISTOLA CCXIV.2783

DOMINO  DILECTISSIMO,  ET  IN  CHRISTI
MEMBRIS HONORANDO FRATRI VALENTINO, ET
FRATRIBUS QUI TECUM SUNT, AUGUSTINUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Augustinus  Valentino  Abbati  et  Monachis
Adrumetinis, oborta inter eos dissensione de libero arbitrio
et  justitia  Dei,  ex  prava  interpretatione  epistolæ
prolixioris  ad  Sixtum,  docet  fidem  catholicam  in illa
epistola  propugnatam,  hanc  esse,  quæ  neque  liberum
arbitrium neget ; neque tantum  ei tribuat,  ut sine gratia
Dei valeat quidquam ad bonum.

I. Venerunt ad nos duo iuvenes, Cresconius
et Felix, de vestra congregatione se esse dicentes,
qui  nobis  retulerunt  monasterium  vestrum
nonnulla dissensione turbatum, eo quod quidam
in vobis sic gratiam praedicent, ut negent hominis
esse  liberum  arbitrium ;  et,  quod  est  gravius,
dicant quod in die iudicii non sit redditurus Deus
unicuique  secundum  opera  eius2784.  Etiam  hoc
tamen indicaverunt, quod plures vestrum non ita

2783 Alias XLVI, quæ autem 214 erat, nunc 2. – Scripta videtur an. 426 aut
426 ante Pascha.
2784 Mt 16, 27 ; Rom 2, 6 ; Apoc 22, 12.
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sentiant, sed liberum arbitrium adiuvari fateantur
per  Dei  gratiam,  ut  recta  sapiamus  atque
faciamus ;  ut  cum  venerit  Dominus  reddere
unicuique  secundum  opera  eius,  inveniat  opera
nostra  bona,  quae  praeparavit  Deus  ut  in  illis
ambulemus2785.  Hoc  qui  sentiunt,  bene  sentiunt.
[200]

II. Obsecro itaque  vos,  fratres, sicut Corinthios
obsecravit Apostolus,  per nomen Domini nostri Iesu
Christi,  ut  idipsum dicatis  omnes,  et  non  sint  in  vobis
schismata2786.  Primo  enim  Dominus  Iesus,  sicut
scriptum est  in  Evangelio  Ioannis  apostoli,  non
venit ut iudicaret mundum, sed ut salvaretur mundus per
ipsum2787.  Postea  vero,  sicut  scribit  apostolus
Paulus,  iudicabit  Deus  mundum2788,  quando  venturus
est, sicut  tota  Ecclesia  in  Symbolo  confitetur,
iudicare  vivos  et  mortuos2789. Si  igitur  non  est  Dei
gratia,  quomodo salvat  mundum ? et  si  non est
liberum  arbitrium,  quomodo  iudicat  mundum ?
Proinde librum vel epistolam meam, quam secum
ad  nos  supradicti  attulerunt,  secundum  hanc
fidem intellegite,  ut  neque  negetis  Dei  gratiam,
neque liberum arbitrium sic defendatis, ut a Dei
gratia  separetis,  tamquam  sine  illa  vel  cogitare
aliquid  vel  agere  secundum  Deum  ulla  ratione

2785 Eph 2, 10.
2786 1 Cor 1, 10.
2787 Io 3, 17 ; 12, 47.
2788 Rom 3, 6.
2789 Cf. Symb. Nicaeni conc. ; 2 Tim 4, 1 ; 1 Pt 4, 5.
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possimus ; quod omnino non possumus. Propter
hoc  enim  Dominus  cum  de  fructu  iustitiae
loqueretur, ait discipulis suis :  Sine me nihil potestis
facere2790.

III. Unde supradictam epistolam ad Sixtum
Romanae Ecclesiae presbyterum,2791 contra novos
haereticos Pelagianos noveritis esse conscriptam,
qui dicunt  gratiam Dei secundum merita  nostra
dari,  ut  qui  gloriatur,  non  in  Domino,  sed  in
seipso  glorietur,  hoc  est  in  homine,  non  in
Domino.  Quod  prohibet  Apostolus,  dicens :
Nemo  glorietur  in  homine2792 ;  et  alio  loco :  Qui
gloriatur, inquit,  in  Domino  glorietur2793.  Illi  vero
haeretici  seipsos  a  seipsis  iustos  fieri  putantes,
quasi hoc eis non dederit Deus, sed ipsi sibi ; non
utique in Domino,  sed in  semetipsis  gloriantur.
Talibus enim dicit [201] Apostolus :  Quis enim te
discernit ?2794 Quod ideo dicit, quia de massa illius
perditionis  quae  facta  est  ex  Adam2795,  non
discernit hominem, ut eum faciat vas in honorem,
non  in  contumeliam,  nisi  Deus.  Sed  quoniam
homo carnalis et inaniter inflatus cum audisset :
Quis enim te discernit ? posset respondere vel voce
vel  cogitatione  et  dicere :  "Discernit  me  fides

2790 Io 15, 5.
2791 Epist. 194.
2792 1 Cor 3, 21.
2793 1 Cor 1, 31 ; 2 Cor 10, 17.
2794 1 Cor 4, 7.
2795 Rom 9, 21 ; 2 Tim 2, 20.
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mea,  discernit  me  oratio  mea",  discernit  me
iustitia  mea ;  mox  Apostolus  occurrit
cogitationibus eius et dixit :  Quid enim habes quod
non accepisti ?  Si  autem accepisti,  quid  gloriaris,  quasi
non  acceperis ?2796 Sic  autem  gloriantur  quasi  non
acceperint,  qui se a seipsis  iustificari  putant ;  ac
per hoc in semetipsis, non in Domino gloriantur.

IV. Propter quod ego in hac epistola quae ad
vos  pervenit,  probavi  per  testimonia  sanctarum
Scripturarum, quae ibi potestis inspicere, et bona
opera nostra, et pias  orationes,  et rectam fidem
nullo  modo  in  nobis  esse  potuisse,  nisi  haec
acciperemus  ab  illo  de  quo  dicit  apostolus
Iacobus :  Omne  datum  optimum,  et  omne  donum
perfectum desursum est, descendens a patre luminum2797 ;
ne  quisquam dicat  meritis  operum suorum,  vel
meritis orationum suarum, vel meritis fidei suae,
sibi traditam Dei gratiam, et putetur verum esse
quod illi haeretici dicunt, gratiam Dei secundum
merita  nostra  dari ;  quod  omnino  falsissimum
est :  non  quia  nullum  est  meritum,  vel  bonum
piorum, vel malum impiorum ; alioquin quomodo
iudicabit  Deus  mundum ?  sed  misericordia  et
gratia  Dei  convertit  hominem,  de  qua  Psalmus
dicit : Deus meus, misericordia eius praeveniet me2798 ; ut
iustificetur impius, hoc est ex impio fiat iustus, et

2796 1 Cor 4, 7.
2797 Iac 1, 17.
2798 Ps 58, 11.
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incipiat habere meritum bonum, quod Dominus
coronabit, quando iudicabitur mundus. [202]

V. Multa erant quae vobis mittere cupiebam,
quibus lectis, totam ipsam causam quae conciliis
episcopalibus  acta  est  adversus  eosdem
Pelagianos haereticos, diligentius et plenius nosse
possetis ; sed festinaverunt fratres, qui ex numero
vestro  ad  nos  venerunt,  per  quos  vobis  non
rescripsimus ista, sed scripsimus. Nullas enim ad
nos  vestrae  Caritatis  litteras  attulerunt :  tamen
suscepimus eos, quoniam simplicitas eorum satis
indicabat  nihil  illos  nobis  potuisse  confingere.
Ideo  autem  festinaverunt,  ut  apud  vos  agerent
Pascha,  quo  possit,  adiuvante  Domino,  tam
sanctus dies vestram pacem quam dissensionem
potius invenire.

VI. Melius autem facitis (quod multum rogo),
si ipsum a quo dicunt se fuisse turbatos, ad me
mittere  non  gravemini.  Aut  enim  non  intellegit
librum  meum,  aut  forte  ipse  non  intellegitur,
quando  difficillimam  quaestionem  et  paucis
intellegibilem solvere atque enodare conatur. Ipsa
est  enim  quaestio  de  gratia  Dei,  quae  fecit  ut
homines  non  intellegentes  putarent  apostolum
Paulum dicere :  Faciamus  mala,  ut  veniant  bona2799.
Unde apostolus Petrus in secunda Epistola sua :
Quapropter, inquit,  carissimi, haec exspectantes satagite
inviolati  et  immaculati  apud  eum  reperiri  in  pace ;  et
Domini  nostri  patientiam  salutem  existimate :  sicut  et
2799 Rom 3, 8.
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dilectissimus  frater  noster  Paulus,  secundum  eam  quae
data  est  ei  sapientiam,  scripsit  vobis,  ut  et  in  omnibus
epistolis  loquens in eis de his ; in quibus sunt quaedam
difficilia  intellectu,  quae  indocti  et  instabiles  homines
pervertunt, sicut et caeteras Scripturas, ad proprium suum
interitum2800.

VII. Cavete ergo quod tantus apostolus tam
terribiliter  dicit ;  et  ubi  sentitis  vos  non
intellegere,  interim [203] credite divinis  eloquiis,
quia  et  liberum est  hominis  arbitrium,  et  gratia
Dei,  sine  cuius  adiutorio  liberum arbitrium nec
converti potest ad Deum, nec proficere in Deo.
Et quod pie creditis, ut etiam sapienter intellegatis
orate. Et ad hoc ipsum enim, id est, ut sapienter
intellegamus,  est  utique  liberum  arbitrium.  Nisi
enim  libero  arbitrio  intellegeremus  atque
saperemus,  non  nobis  praeciperetur  dicente
Scriptura : Intellegite ergo qui insipientes estis in populo,
et  stulti  aliquando  sapite2801.  Eo  ipso  quippe  quo
praeceptum  et  imperatum  est  ut  intellegamus
atque sapiamus, obedientia nostra requiritur, quae
nulla potest esse sine libero arbitrio. Sed si posset
hoc  ipsum  sine  adiutorio  Dei  gratiae  fieri  per
liberum  arbitrium,  ut  intellegeremus  atque
saperemus, non diceretur Deo : Da mihi intellectum,
et  discam  mandata  tua2802 ;  neque  in  Evangelio
scriptum  esset :  Tunc  aperuit  illis  sensum,  ut

2800 2 Pt 3, 14-16.
2801 Ps 93, 8.
2802 Ps 118, 125.
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intellegerent  Scripturas2803 ;  nec  Iacobus  apostolus
diceret : Si quis autem vestrum indiget sapientia, postulet
a Deo, qui dat omnibus affluenter, et non improperat ; et
dabitur  ei2804.  Potens  est  autem  Dominus  qui  et
vobis  donet  et  nobis,  ut  de  vestra  pace  et  pia
consensione nuntiis celerrimis gaudeamus. Saluto
vos, non solum meo nomine, sed etiam fratrum
qui mecum sunt, et rogo ut pro nobis concorditer
atque  instanter  oretis.  Sit  vobiscum  Dominus.
[204]

EPISTOLA CCXV.2805

DOMINO  DILECTISSIMO,  ET  IN  CHRISTI
MEMBRIS HONORANDO FRATRI VALENTINO, ET
FRATRIBUS QUI TECUM SUNT, AUGUSTINUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Augustinus  Valentino ejusque Monachis,  de eodem
argumento,  simul  transmittens  ipsis  librum de gratia  et
libero arbitrio.

I. Cresconium, Felicem et alium Felicem Dei
servos,  qui  ex  vestra  congregatione  ad  nos
venerunt, nobiscum egisse Pascha, noverit Caritas
vestra. Quos ideo tenuimus aliquanto diutius, ut
instructiores  ad  vos  redirent  adversus  novos
haereticos  Pelagianos,  in  quorum errorem cadit
qui  putat  secundum  aliqua  merita  humana  dari
gratiam  Dei,  quae  sola  hominem  liberat  per
2803 Lc 24, 45.
2804 Iac 1, 5.
2805 Alias XLVII, quæ autem 215 erat, nunc 268. – Scripta eodem anno
post Pascha.
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Dominum nostrum Iesum Christum. Sed rursum
qui putat, quando ad iudicium Dominus venerit,
non iudicari  hominem secundum opera sua, qui
iam  per  aetatem  uti  potuit  libero  voluntatis
arbitrio,  nihilominus  in  errore  est.  Soli  enim
parvuli  qui  nondum  habent  opera  propria  vel
bona  vel  mala,  secundum  solum  originale
peccatum  damnabuntur,  quibus  per  lavacrum
regenerationis2806 non  subvenit  gratia  Salvatoris.
Caeteri  autem  omnes  qui  iam  utentes  libero
arbitrio,  sua  propria  peccata  originali  peccato
insuper  addiderunt,  si  de  potestate  tenebrarum
per  gratiam  Dei  non  eruuntur,  nec [205]
transferuntur  ad  regnum  Christi2807,  non  solum
secundum  originis,  verum  etiam  secundum
propriae voluntatis merita, iudicium reportabunt.
Boni  vero  etiam  ipsi  quidem  secundum  suae
bonae voluntatis merita praemium consequentur,
sed  etiam  ipsam  bonam  voluntatem  per  Dei
gratiam  consecuti  sunt.  Ac  sic  impletur  quod
scriptum est : Ira et indignatio, tribulatio et angustia in
omnem  animam  hominis  operantis  malum,  Iudaei
primum,  et  Graeci :  gloria  autem,  et  honor,  et  pax
operanti bonum, Iudaeo primum, et Graeco2808.

II. De qua difficillima quaestione, hoc est de
voluntate et gratia, non opus habui etiam in hac
epistola diutius disputare ; quoniam et aliam iam

2806 Tit 3, 5.
2807 Col 1, 13.
2808 Rom 2, 8-10.
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eis dederam, tamquam citius redituris. Et scripsi
ad  vos  etiam  librum,2809 quem  si,  adiuvante
Domino,  diligenter  legeritis,  et  vivaciter
intellexeritis,  nullas existimo inter vos de hac re
dissensiones  ulterius iam futuras.  Portant autem
secum  et  alia,  quae  vobis  dirigenda  esse
credidimus,  quibus  cognoscatis  quemadmodum
catholica Ecclesia, in Dei misericordia, Pelagianae
haeresis  venena  repulerit.  Quod  enim  scriptum
est  ad  papam  Innocentium  Romanae  urbis
episcopum, de concilio provinciae Carthaginensis
et de concilio Numidiae, et aliquanto diligentius a
quinque  episcopis,  et  quae  ipse  ad  tria  ista
rescripsit ; item quod papae Zosimo de Africano
concilio  scriptum  est,  eiusque  rescriptum2810 ad
universos totius orbis episcopos missum ; et quod
posteriori concilio plenario totius Africael contra
ipsum  errorem  breviter  constituimus ;  et  supra
memoratum librum meum, quem modo ad vos
scripsi : haec omnia et in praesenti legimus cum
ipsis, et per eos misimus vobis. [206]

III. Legimus  eis  etiam  librum  beatissimi
martyris  Cypriani  de  Oratione  Dominica,  et
ostendimus quemadmodum docuerit omnia quae
ad mores nostros pertinent, quibus recte vivimus,
a Patre nostro qui in coelis est, esse poscenda, ne
de  libero  praesumentes  arbitrio,  a  divina  gratia
decidamus. Ubi etiam demonstravimus quomodo

2809 Librum de Gratia et Libero arbitrio.
2810 Vide supra epist. 190. cap. 6. n. 12.
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admonuerit idem gloriosissimus martyr, etiam pro
inimicis  nostris,  qui  nondum  in  Christum
crediderunt,  nos ut  credant orare debere :  quod
utique inaniter fieret, nisi Ecclesia crederet etiam
malas  atque  infideles  hominum  voluntates,  per
Dei gratiam in bonum posse converti. Sed hunc
librum sancti  Cypriani,  quia  dixerunt  etiam illic
apud  vos  esse,  non  misimus.  Meam  quoque
epistolam  ad  Sixtum  Romanae  Ecclesiae
presbyterum  datam,2811 quam  secum  ad  nos
attulerunt,  legimus  cum  eis ;  et  ostendimus
adversus eos esse conscriptam, qui dicunt gratiam
Dei  secundum  merita  nostra  dari,  hoc  est
adversus eosdem Pelagianos.

IV. Quantum  ergo  potuimus,  egimus  cum
istis et vestris et nostris fratribus, ut in fide sana
catholica  perseverent :  quae  neque  liberum
arbitrium  negat,  sive  in  vitam  malam  sive  in
bonam, neque tantum ei tribuit, ut sine gratia Dei
valeat  aliquid,  sive  ut  ex  malo  convertatur  in
bonum, sive  ut  in  bono perseveranter proficiat,
sive ut ad bonum sempiternum perveniat, ubi iam
non  timeat  ne  deficiat.  Vos  quoque,  carissimi,
etiam in hac epistola exhortor, quod nos omnes
exhortatur Apostolus,  non plus sapere quam oportet
sapere ; sed sapere ad temperantiam, sicut unicuique Deus
partitus est mensuram fidei2812.

2811 Epist. 194.
2812 Rom 12, 3.
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V. Attendite  quid  per  Salomonem  moneat
Spiritus  sanctus :  Rectos  cursus, inquit,  fac  pedibus
tuis, et [207] vias tuas dirige : ne declines in dexteram,
neque in sinistram ; averte autem pedem tuum a via mala.
Vias enim quae a dextris sunt, novit Dominus : perversae
vero sunt quae a sinistris  sunt.  Ipse autem rectos  faciet
cursus tuos ; itinera autem tua in pace producet2813. In his
verbis sanctae Scripturae considerate, fratres, quia
si  non  esset  liberum  arbitrium,  non  diceretur :
Rectos  cursus  fac  pedibus  tuis,  et  vias  tuas  dirige ;  ne
declines in dexteram, neque in sinistram. Et tamen sine
Dei  gratia,  si  posset  hoc  fieri,  non  postea
diceretur : Ipse autem rectos faciet cursus tuos, et itinera
tua in pace producet2814.

VI. Nolite ergo declinare in dexteram neque
in  sinistram ;  quamvis  laudentur  viae  quae  a
dextris sunt, et vituperentur quae sunt a sinistris.
Hoc est enim propter quod addidit :  Averte autem
pedem tuum  a  via  mala, hoc  est  a  sinistra :  quod
manifestat in consequentibus,  dicens :  Vias enim
quae a dextris sunt, novit Dominus : perversae vero sunt
quae  a  sinistris  sunt. Eas  utique  vias  ambulare
debemus,  quas  novit  Dominus :  de  quibus  in
Psalmo legitur : Novit Dominus viam iustorum, et via
impiorum peribit2815. Hanc enim non novit Dominus,
quia sinistra est :  sicut dicturus est etiam illis  ad
sinistram constitutis : Non novi vos. Quid est autem

2813 Prov 4, 26 (sec. LXX).
2814 Prov 4, 26-27 (sec. LXX).
2815 Ps 1, 6.
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quod ille non novit, qui utique novit omnia sive
bona hominum, sive mala ? Sed quid est : Non vos
novi2816, nisi  "tales  vos  ego  non  feci" ?
Quemadmodum  illud  quod  dictum  est  de  ipso
Domino Iesu Christo, quia non noverat peccatum2817 ;
quid est  non noverat, nisi quia "non fecerat" ? Ac
per hoc quod dictum est : Vias quae a dextris sunt,
novit  Dominus2818, quomodo [208] intellegendum
est,  nisi  quia  ipse  fecit  vias  dextras,  id  est  vias
iustorum,  quae  sunt  utique  opera  bona,  quae
praeparavit  Deus, sicut  dicit  Apostolus,  ut  in  illis
ambulemus2819 ?  Vias  autem sinistras  perversas,  id
est vias impiorum, non utique novit, quia non eas
ipse fecit  homini,  sed homo sibi :  propter quod
dicit : Odivi autem ego perversas vias malorum2820, ipsae
sunt a sinistris.

VII. Sed respondetur nobis : "Cur ergo dixit :
Ne declines  in  dexteram,  neque  in  sinistram2821 ;  cum
potius dicere debuisse videatur, Tene dexteram, et
ne declines in sinistram ; si bonae sunt viae quae a
dextris  sunt ?"  Cur,  putamus,  nisi  quia  ita  viae
sunt  bonae quae a  dextris  sunt,  ut  in  dexteram
tamen  declinare  non  sit  bonum ?  Declinare
quippe ille est intellegendus in dexteram, qui bona

2816 Mt 25, 12 ; 7, 23 ; Lc 13, 27.
2817 2 Cor 5, 21 ; 1 Pt 2, 22.
2818 Prov 4, 27.
2819 Eph 2, 10.
2820 Ps 118, 104.
2821 Prov 4, 27.
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ipsa  opera,  quae ad vias  dexteras pertinent,  sibi
vult  assignare,  non Deo.  Et  ideo cum dixisset :
Vias enim quae a dextris sunt, novit Dominus : perversae
autem sunt quae a sinistris sunt ; tamquam diceretur
ei :  "Quomodo  ergo  non  vis  ut  declinemus  ad
dexteram ?" ;  secutus  adiunxit :  Ipse  autem  rectos
faciet cursus tuos ; itinera autem tua in pace producet2822.
Sic  ergo  intellege,  quod  tibi  praeceptum  est :
Rectos  cursus  fac  pedibus  tuis,  et  vias  tuas  dirige, ut
noveris,  cum  hoc  facis,  a  Domino  Deo  tibi
praestari  ut  hoc  facias ;  et  non  declinabis  ad
dexteram,  quamvis  ambules  in  viis  dextris,  non
confidens in virtute tua : et ipse erit virtus tua, qui
rectos faciet cursus tuos, et itinera tua in pace producet.

VIII. Quapropter,  dilectissimi,  quicumque
dicit :  "Voluntas  mea  mihi  sufficit  ad  facienda
opera bona", declinat in dexteram. Sed rursus illi
qui  putant  bonam  vitam  esse  deserendam,
quando  audiunt  sic  Dei  gratiam  praedicari,  ut
credatur et intellegatur voluntates [209] hominum
ipsa ex malis bonas facere, ipsa etiam quas fecerit
custodire, et propterea dicunt :  Faciamus mala, ut
veniant bona2823 ; in sinistram declinant. Ideo vobis
dixit :  Non declinetis  in  dexteram, neque  in sinistram,
hoc est, non sic defendatis liberum arbitrium, ut
ei  bona opera  sine  Dei  gratia  tribuatis ;  nec sic
defendatis  gratiam,  ut  quasi  de  illa  securi,  mala
opera  diligatis :  quod  ipsa  gratia  Dei  avertat  a

2822 Prov 4, 26-27 (sec. LXX).
2823 Rom 3, 8.
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vobis.  Talium  quippe  verba  sibi  proponens
Apostolus ait :  Quid ergo dicemus ? permanebimus in
peccato,  ut  gratia  abundet ?2824 atque  his  verbis
hominum  errantium,  et  Dei  gratiam  non
intellegentium, respondit ut debuit, dicens : Absit.
Si enim mortui sumus peccato, quomodo vivemus in eo ?2825

Nihil  potuit  dici  brevius  et  melius.  Quid  enim
nobis  gratia Dei utilius  confert in hoc praesenti
saeculo maligno,  nisi  ut  moriamur peccato ? Ac
per  hoc  ipsi  gratiae  invenietur  ingratus,  qui
propter  illam  vult  vivere  in  peccato,  per  quam
morimur  peccato.  Deus  autem  qui  dives  est  in
misericordia2826, det vobis et sanum sapere, et usque
in  finem  proficienter  in  bono  proposito
permanere.  Hoc pro vobis,  hoc pro nobis,  hoc
pro omnibus qui vos diligunt, et pro eis qui vos
oderunt,  instanter  in  pace  fraterna  et  vigilanter
orate. Deo vivatis. Si quid de vobis mereor, veniat
ad me frater Florus. [210]

EPISTOLA CCXVI.2827

DOMINO  VERE  SANCTO,  AC  NOBIS
VENERABILITER SUPER OMNIA PRAEFERENDO,
ET  PIA  EXSULTATIONE  COLENDO  BEATISSIIIO
PAPAE AUGUSTINO, VALENTINUS SERVUS TUAE
SANCTITATIS,  ET  OMNIS  CONGREGATIO  QUAE

2824 Rom 6, 1.
2825 Rom 6, 2.
2826 Eph 2, 4.
2827 Alias  CCLVI,  quæ autem 216 erat,  nunc  85.  –  Scripta  paulo  post
superiores.
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TUIS  ORATIONIBUS  MECUM  SPERAT,  IN
DOMINO, SALUTEM

Valentinus  Augustino,  renuntians  quæ  extiterit
causa dissidii,  quive  auctores  tumultus  in  suo cœnobio ;
tum declarans fidem suam de libero arbitrio et de justitia
Dei remunerantis ; ac denique Florum, quem ipsi mittit,
ab erroris suspicione liberans.

I. Venerabilia scripta, et librum tuae Sanctitatis, ita
tremebundo corde suscepimus, ut sicut beatus Elias, cum
in speluncae limine staret2828, faciem suam gloria Domini
transeunte velavit ; ita nos obiurgatos oculos teximus, quia
per  rusticitatem  fratrum  nostrorum  nostro  iudicio
erubuimus,  quorum  inordinata  profectione  tuam2829

metuimus  Beatitudinem  salutare ;  quia  tempus
loquendi,  et  tempus  tacendi2830,  ne  dum  per
dubitantes et de veritate fluctuantes scriberemus, de dictis
sapientiae tuae, quae est sicut angeli Dei,  dubitare cum
dubitantibus  videremur2831.  Non  enim  erat  nobis
necessarium interrogare de beatitudine, et de sapientia tua,
quae  est  nobis  nota  per  Dei  gratiam. Nam ad librum
dulcissimae Sanctitatis tuae ita sumus alacriter iucundati,
ut  sicut  Apostoli  Dominum  post  resurrectionem
prandentem secum non [211] audebant interrogare  quis
esset ;  (sciebant  enim quia  Iesus  est)2832 :  ita  et  nos  nec
voluimus, nec ausi sumus interrogare de libro, utrum tuae

2828 3 Reg 19, 13.
2829 Forte deest, non.
2830 Eccle 3, 7.
2831 2 Reg 14, 20.
2832 Io 21, 12.
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Sanctitatis  esset ;  cum  ipsa  fidelis  gratia  quae in  eo
liberaliter commendatur, nobis tuum, domine sancte papa,
eloquiis vivacissimis contestetur.

II. Incipiamus  autem,  domine  beatissime  papa,
ipsius ordinem perturbationis exponere. Carissimus frater
noster Florus servus Paternitatis tuae, cum ad Uzalensem
patriam  fuisset  suadente  caritate  profectus,  eulogias
monasterii inter  suae civitatis  moras,  de opusculis  nobis
tuae  attulit  Sanctitatis,  uno  fratre  Felice,  qui  ad tuam
Sanctitatem  tarde  post  comites  suos  venisse  dignoscitur,
eumdem  librum  devote  dictante ;  ventum  est  ad
monasterium  cum  eodem  libello,  fratre  Floro  ad
Carthaginem  de  Uzalensi  civitate  profecto.  Mihi  non
monstrato libro, imperitis fratribus recitare coeperunt ; qui
quorumdam non intellegentium corda commovit, quia cum
diceret  Dominus :  Qui  non  manducaverit  carnem
filii  hominis,  neque biberit  sanguinem eius, non
habebit vitam in semetipso2833, discesserunt qui impie
intellexerunt,  non  culpa  Domini  dicentis,  sed  duritia
impiissimi cordis.

III. Coeperunt  memorati  fratres,  qui  omnia
subverterunt,  innocentum  animas  commovere,  mea
parvitate penitus ignorante ; in tantum conventus illorum
murmurantis  nescii,  ut nisi  frater Florus de Carthagine
repedans,  eorum  perturbationes  agnoscens,  mihi  sollicite
nuntiasset... furtiva et tamquam servilis erat inter eos de
non intellegenda veritate contentio. Proposui ad auferendas
impias  quaestiones,  ut  ad  dominum  sanctum  patrem
Evodium  mitteremus,  ut  ipse  nobis  de  hoc  sacrosancto
2833 Io 6, 54. 67.
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libro [212] propter  ignaros  aliquid  certius  rescripsisset.li

Nec  hoc  patientius  accipere  voluerunt ;  sed  arripuerunt
profectionem nobis taliter non optatam : fratre Floro furore
illorum propemodum conturbato, in quem saeviebant, quia
ipse illis,  ut putabant, vulnera libri huius attulisset ; in
quo non poterant medicinam infirmi cognoscere. Unde et
sanctum presbyterum Sabinum ad maiorem auctoritatem
rogavimus,  et  ipsius  Sanctitas  librum  cum  liquidis
interpretationibus legit ; nec sic anima sauciata curata est.
Quibus  propter  ipsam  pietatem  sumptus  dedimus,  ne
vulnera  ipsorum cumularemus,  quae  posset  sanare  libri
huius  gratia,  in  qua  refulget  tua  sancta  praesentia.
Quibus profectis, quies et pax per omnes fratres exsultavit
in  Domino.  Quinque  enim,  vel  amplius  fratrum
animositate ista est innata contentio.

IV. Sed  quia  interdum,  domine  papa,  provenit
gaudium ex tristitia,  non  adeo maestificamur,  quia  per
ignaros  et  curiosos  suavissimis  monitionibus  tuae
Sanctitatis illuminari meruimus. Nam et dubitatio beati
Thomae  apostoli  foramina  clavorum  quaerentis2834,
confirmatio  fuit  Ecclesiae  universalis.  Accepimus  igitur,
domine papa, medicamentum pie curantium tuarum cum
gratia litterarum, et contudimus pectora nostra,  ut saltem
sic sanetur conscientia nostra, quam per liberum arbitrium
nostrum,  quod  donat  misericordia,  curat  et  vivificat
gratia ; sed in hoc tempore, quando adhuc misericordiam
cum  dilatione  cantamus2835.  Nam  cum  coeperimus
iudicium  cantare  Domino,  reportaturi  sumus  mercedem

2834 Io 20, 25.
2835 Ps 100, 1.
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pro  opere  nostro,  quia  misericors  et  iustus  Dominus,
miserator et rectus2836.  Quia sicut docet nos Sanctitas tua,
repraesentari nos oportet ante tribunal Christi, ut
recipiat  unusquisque  nostrum  propria  corporis,
prout  gessit, [213] sive  bonum,  sive  malum2837 :
quia veniet Dominus, et merces eius cum ipso2838 :
quia  stabit  homo et  opus eius  ante ipsum : quia veniet
Dominus  sicut  clibanus  ardens,  ut  incendat  impios
tamquam  stipulam2839 ;  et  timentibus  nomen  Domini
orietur  sol  iustitiae,  quando  impii  punientur  iudicio
iustitiae2840. Hoc iustus, cuius tu amicus es, domine papa,
exclamat, contremiscit, et suppliciter dicit :  Domine, ne
intres in iudicium cum servo tuo2841.  Si gratia esset
remunerantis,  non  timeret  iustus  secretarium  iudicium
maiestatis2842.  Servi  tui  Flori  haec  fides  est,  pater ;  non
sicut fratres isti  sunt locuti.  In praesentiarum audierunt
ab  illo  dictum,  non  iuxta  merita  nostra  dari  donum
pietatis,  sed per gratiam Redemptoris :  nam de illo  die,
quis  dubitet  longe  esse  gratiam,  cum  coeperit  irasci
iustitia ? Hoc clamamus, pater,  hoc te docente canimus,
non  securi,  sed  trepidi :  Domine,  ne  in  furore  tuo
arguas me, neque in ira tua corripias me2843.  Hoc
dicimus : "Emenda nos, Domine, et de lege tua erudi nos,

2836 Ps 11, 4.
2837 2 Cor 5, 10.
2838 Is 40, 10.
2839 Ioel 2, 3-5.
2840 Mal 4, 1-3.
2841 Ps 142, 2.
2842 Prov 11, 31 ; 1 Pt 4, 18.
2843 Ps 6, 2.
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ut mitiges nos a diebus malis"2844.  Hoc credimus docente
te,  venerabilis  pater,  quia  Deus  interrogat  iustum  et
impium,  quia  a  dexteris  et  a  sinistris  positis  bonis  et
malis,  imputat  remuneranda  opera  pietatis,  enumerat
puniendam  tenacitatem  impietatis.  Ubi  erit  gratia,
quando pro sui qualitate  dispungentur opera, sive bona,
sive mala2845 ?

V. Sed  cur  non  directum  non  timet  proferri
mendacium ? Liberum arbitrium Dei gratia curatum non
negamus ; sed per Christi quotidianam gratiam proficere
credimus, et adiuvari confidimus. Quid homines dicunt :
"In  mea  est  potestate  ut  faciam  bonum" ?  si  tamen
homines  facerent bonum. O inanis  gloriatio  miserorum !
quotidie [214] peccata  arguunt,  et  ipsi  sibi  assumunt
nudum  liberum  iactantes  arbitrium ;  non  discutientes
conscientiam  suam,  quae  non  potest  curari  nisi  per
gratiam,  ut  dicerent :  Miserere  mei ;  sana  animam
meam, quia peccavi tibi2846. Quid facerent qui de libero
sibi  gloriantur  arbitrio  (quod  non  negatur cum  Dei
dumtaxat  adiutorio),  si  iam  absorpta  esset  mors  in
victoriam,  si  iam  mortale  nostrum  indueret
immortalitatem,  et  corruptibile  nostrum  indueret
incorruptionem2847 ? Ecce foetent vulnera, et superbe petitur
medicina.  Non  dicunt  sicut  iustus :  Nisi  Dominus
adiuvisset me, paulo minus habitasset in inferno

2844 Ps 93, 12-13.
2845 Mt 25, 31-46.
2846 Ps 40, 5.
2847 1 Cor 15, 54. 53.
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anima  mea2848 :  non  dicunt  sicut  sanctus :  Nisi
Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui
custodit eam2849.

VI. Sed  ora,  piissime  pater,  ut  iam  non  curam
geramus, nisi pro peccato nostro lacrymis expiando, et Dei
gratia commendanda. Ora, domine pater,  ut non urgeat
super nos puteus os suum2850, ut salvemur a descendentibus
in lacum2851, ut non pereat cum impiis anima nostra2852 per
superbiam  nostram,  sed  sanetur  per  Domini  gratiam.
Sicut ergo praecepisti, domine papa, frater noster Florus,
servus Sanctitatis tuae, omni alacritate perrexit, cui non
impedit,  sed  proficit  fatigatio,  ut  accedat  ei  dilucidata
cordis  instructio ;  quem  tuae  Sanctimoniae  suppliciter
commendamus, pariterque  deposcimus, ut et ignaros tuis
orationibus  Domino  commendes  mansuetissime
componendos.  Ora, domine et dulcissime pater, ut fugiat
diabolus de congregatione nostra, et amota omni alienarum
quaestionum  procella,  navis  propositi  nostri  epibatislii

quietis  onusta  intra  stationem [215] tutissimi  portus
secure  consistat,  dum navigat  per  hoc  mare  magnum et
immensum,  et  in  illo  portu,  intra  quem  iam  non  erit
metuendum vitae navigium, mercium indiscrepans accipiat
pretium  placitarum.  Hoc  tuae  Sanctitatis  impetraturos
nos confidimus adiutorio, per gratiam quae est in Christo
Iesu Domino nostro. Omnes filios apostolatus tui dominos

2848 Ps 93, 17.
2849 Ps 126, 1.
2850 Ps 68, 16.
2851 Ps 29, 4.
2852 Ps 25, 9.
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nostros  clericos,  ac  sanctos  in  congregatione  propositi
servientes deprecamur ut digneris nostro officio salutare, ut
cum  tua  Beatitudine  omnes  pro  nobis  orare  dignentur.
Indiscrepans  Trinitas  Domini  Dei  nostri  apostolatum
tuum, quem elegit per gratiam, conservet nobis in Ecclesia
sua, et nostri memorem coronet in Ecclesia magna ; quod
optamus, domine. Si quid autem famulus tuae Sanctitatis
frater  suggesserit  Florus,  pro  regula  monasterii,  digneris
pater, petimus, libenter accipere, et per omnia nos infirmos
instruere. [216]

EPISTOLA CCXVII.2853

AUGUSTINUS  EPISCOPUS  SERVUS  CHRISTI,
ET PER IPSUM SERVUS SERVORUM IPSIUS, VITALI
FRATRI, IN IPSO SALUTEM.

Augustinus  Vitali  Carthaginensi,  delato  quod
doceret initium fidei non esse donum Dei reclamat fortiter,
ipsumque  ex  precibus  Ecclesiæ  confutat,  ac  duodecim
regulas  proponit  ad  fidem  Ecclesiæ  pertinentes  circa
quæstionem de gratia Dei.

I. Cum de te mihi essent nuntiata non bona,
et  rogavi  Dominum,  et  donec  mihi  bona
nuntientur,  adhuc  rogo  ut  litteras  meas  nec
aspernanter  sumas,  et  salubriter  legas.  Si  hanc
exaudit  pro  te  orationem  meam,  etiam  de  te
gratiarum actionem donat  ut  offeram.  Quod  si
impetro,  procul dubio non contradices huic ipsi
principio epistolae meae. Hoc enim pro te oro, ut
sis rectae fidei. Si hoc ergo pro caris nostris non

2853 Alias CVII, quæ autem 217 erat, nunc 59. – Scripta circa idem tempus.
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tibi  displicet  ut  oremus,  si  hanc  orationem
recognoscis esse christianam, si et tu pro caris tuis
talia  vel  orare  te  recolis,  vel  orare  te  debere
cognoscis ; quomodo dicis quod te audio dicere :
"Ut  recte  credamus  in  Deum  et  Evangelio
consentiamus,  non  esse  donum  Dei,  sed  hoc
nobis  esse  a  nobis,  id  est  ex  propria  voluntate,
quam  nobis  in  nostro  corde  non  operatus  est
ipse ?" Et ad hoc, cum audieris : "Quid est ergo
quod ait Apostolus :  Deus in [217] vobis operatur et
velle, et perficere ?2854 " respondes : "Per legem suam,
per  Scripturas  suas,  Deum  operari  ut  velimus,
quas vel legimus vel audimus : sed eis consentire
vel non consentire ita nostrum est, ut, si velimus,
fiat ; si autem nolimus, nihil in nobis operationem
Dei valere faciamus. Operatur quippe ille,  dicis,
quantum in ipso est ut velimus, cum nobis nota
fiunt eius eloquia : sed si eis acquiescere nolumus,
nos  ut  operatio  eius  nihil  in  nobis  prosit
efficimus". Quae  si  dicis,  profecto  nostris
orationibus contradicis.

II.  Dic  ergo apertissime nos  pro iis  quibus
Evangelium  praedicamus,  non  debere  orare  ut
credant,  sed eis  tantummodo praedicare. Exsere
contra orationes Ecclesiae disputationes tuas : et
quando  audis  sacerdotem  Dei  ad  altare
exhortantem populum Dei  orare  pro incredulis,
ut  eos  Deus  convertat  ad  fidem,  et  pro
catechumenis,  ut  eis  desiderium  regenerationis
2854 Phil 2, 13.
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inspiret,  et  pro  fidelibus,  ut  in  eo  quod  esse
coeperunt,  eius  munere  perseverent ;  subsanna
pias voces, et dic te non facere quod hortatur, id
est,  Deum pro  infidelibus,  ut  eos  fideles  faciat,
non  rogare,  eo  quod  non  sint  ista  divinae
miserationis  beneficia,  sed  humanae  officia
voluntatis.  Et  homo  in  Carthaginensi  eruditus
Ecclesia,  etiam  beatissimi  Cypriani  librum  de
Dominica  Oratione condemna ;  quam  doctor  ille
cum exponeret,  ea petenda esse ostendit a Deo
patre, quae tu dicis esse homini ab homine, hoc
est a seipso.

III.  Quod  si  de  precibus  Ecclesiae  et  de
martyre  Cypriano  parum  putas  esse  quod  dixi,
aude  maiora,  reprehende  Apostolum,  qui  dixit :
Oramus  ad  Deum,  ne  quid  faciatis  mali2855.  Neque
enim dicturus es  nihil  mali  eum facere qui non
credit  in  Christum,  aut  qui  fidem [218] deserit
Christi ; ac per hoc qui dicit,  ne quid faciatis mali,
nec ista vult fieri : satisque illi non est praecipere,
sed  confitetur  se  Deum rogare  ne  fiant,  sciens
hominis  voluntatem ab ipso corrigi  ac dirigi,  ut
ista  non  faciat.  A  Domino enim  gressus  hominis
diriguntur, et viam eius volet2856 : non dixit : "Et viam
eius discet", aut,  "tenebit",  aut, "ambulabit",  aut
aliquid huiusmodi quod posses dicere a Domino
quidem dari,  sed homini iam volenti ; ut scilicet
beneficium  Dei  quo  gressus  hominis  dirigit,  ut

2855 2 Cor 13, 7.
2856 Ps 36, 23.
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viam  eius  discat,  teneat,  gradiatur,  sua  homo
voluntate  praecedat,  et  hoc  Dei  donum
praecedente  sua  voluntate  mereatur.  Sed  ideo
dixit :  A Domino  gressus  hominis  diriguntur,  et  viam
eius  volet, ut  intellegeremus  ipsam  voluntatem
bonam qua incipimus velle credere (quoniam Dei
via quid est, nisi fides recta ?) illius esse donum
qui gressus nostros propterea dirigit  primitus ut
velimus.  Non  enim  ait  Scriptura :  "A  Domino
gressus  hominis  diriguntur, quia  viam  eius  voluit" ;
sed :  Diriguntur, inquit,  et  volet. Non  igitur  quia
voluit, diriguntur ; sed quia diriguntur, volet.

IV. Hic tu rursus fortasse dicturus es hoc fieri
a Domino, dum doctrina eius legitur vel auditur,
si  homo  veritati  quam  legit  vel  audit,  sua
consentiat voluntate. "Si enim lateret eum, inquis,
doctrina  Dei,  non  dirigerentur  gressus  eius,
quibus directis vellet viam Dei". Ac per hoc sic
tantum putas a Domino gressus hominis dirigi ad
eligendam viam Dei, quia sine doctrina Dei non ei
potest  innotescere  veritas,  cui  propria  voluntate
consentiat. "Cui si consentit, inquis (quod in eius
libero  arbitrio  constitutum  est),  recte  utique
dicuntur  ab illo  dirigi  gressus  eius ut  viam eius
velit,  cuius  doctrinam,  suasione  praecedente,
subsequente  consensione  sectatur ; [219] quod
libertate  naturali,  si  vult,  facit,  si  non vult,  non
facit ;  pro  eo  quod  fecerit,  praemium,  vel
supplicium  recepturus". Haec  est  illa
Pelagianorum  mala,  male  diffamata  meritoque
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reprobata,  et  ab  ipso  etiam  Pelagio,  timente
damnari  in  orientalium  episcoporum  iudicio,
damnata sententia2857, qua dicunt gratiam Dei non
ad singulos actus dari, sed in libero arbitrio esse,
vel in lege atque doctrina : et usque adeo, frater,
erimus  graves  corde2858,  ut  de  gratia  Dei,  imo
adversus gratiam Dei, eam pelagianam sententiam
teneamus, quam pectore quidem ficto, sed tamen
catholicos iudices timens Pelagius ipse damnavit ?

V.  Et  quomodo,  inquies,  respondebitur ?
Quomodo  censes  facilius  et  apertius,  quam  ut
illud  quod de orando Deo superius  egimus,  sic
amplectamur,  ut  hoc  menti  nostrae  nulla
subtrahat  oblivionis  irreptio,  nulla  calliditas
argumentationis  extorqueat ?  Si  enim,  quod
scriptum est : A Domino gressus hominis diriguntur, et
viam  eius  volet2859 ;  et :  Praeparatur  voluntas  a
Domino2860 ; et :  Deus est enim qui operatur in vobis et
velle2861 : et multa huiusmodi, quibus commendatur
vera  Dei  gratia,  hoc  est,  quae  non  secundum
merita  nostra  datur,  sed  dat  merita  ipsa  cum
datur ;  quia  praevenit  hominis  voluntatem
bonam, nec eam cuiusquam invenit in corde, sed
facit : si ergo ita praepararet atque ita operaretur
Deus hominis voluntatem, ut tantummodo legem

2857 Cf. AUG., De gestis Pel. 14, 30.
2858 Ps 4, 3.
2859 Ps 36, 23.
2860 Prov 8, 35 (sec. LXX).
2861 Phil 2, 13.
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suam  atque  doctrinam  libero  eius  adhiberet
arbitrio,  nec vocatione illa  alta atque secreta sic
eius ageret sensum, ut eidem legi atque doctrinae
accommodaret  assensum ;  procul  dubio  eam
legere, vel intellegere legendo, vel etiam exponere
ac praedicare sufficeret,  nec opus esset orare ut
[220] Deus  ad  fidem  suam  infidelium  corda
converteret,  et  conversis  proficientem
perseverantiam  eiusdem  gratiae  suae  largitate
donaret.  Si  ergo haec a  Domino poscenda esse
non renuis, quid restat, frater Vitalis, nisi ut ab illo
ea  donari  fatearis,  a  quo  poscenda  esse
consentis ? Si autem negas ab illo nos poscere ista
debere,  eidem doctrinae ipsius contradicis ;  quia
et hoc in ea didicimus, ut ab illo ista poscamus.

VI. Orationem dominicam nosti, nec dubito
te Deo dicere :  Pater noster,  qui  es  in  coelis2862, etc.
Lege expositorem eius  beatissimum Cyprianum,
et quemadmodum exposuerit2863 quod ibi dicitur :
Fiat voluntas tua, sicut in coelo, et in terra2864, diligenter
attende, et obedienter intellege : profecto docebit
te  orare  pro  infidelibus  inimicis  Ecclesiae,
secundum  praeceptum  Domini,  dicentis :  Orate
pro inimicis vestris2865 ; et hoc orare, ut fiat voluntas
Dei,  sicut  in eis  qui iam fideles  sunt et portant
imaginem  coelestis  hominis,  et  propterea  coeli

2862 Mt 6, 9.
2863 CYPR., De Domin. orat. 14-17.
2864 Mt 6, 10.
2865 Mt 5, 44 ; Lc 6, 28.
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nomine  digni  sunt ;  ita  et  in  eis  qui  per
infidelitatem  nonnisi  imaginem  terreni  hominis
portant2866,  et  ob hoc  terra  merito  nuncupantur.
Nempe  isti,  pro  quibus  inimicis  Dominus  nos
iussit orare, et gloriosissimus martyr sic exposuit
quod in oratione dicimus : Fiat voluntas tua, sicut in
coelo, et in terra2867, ut ipsis etiam poscamus fidem
quam fideles habent : nempe ergo isti christianae
pietatis  inimici,  legem Dei  atque doctrinam qua
Christi  praedicatur  fides,  vel  omnino  audire
nolunt,  vel  ad hoc audiunt  sive etiam legunt ut
irrideant  et  detestentur,  et  quanta  possunt
contradictione  blasphement.  Inaniter  igitur  et
perfunctorie  potius  quam  veraciter  pro  eis,  ut
doctrinae cui adversantur, credendo consentiant,
Deo  fundimus  preces,  si  ad  eius  non  pertinet
gratiam convertere ad [221] fidem suam ipsi fidei
contrarias hominum voluntates. Inaniter etiam et
perfunctorie  potius quam veraciter  magnas cum
exsultatione  agimus  Deo  gratias,  quando  aliqui
eorum credunt, si hoc in eis ipse non facit.

VII.  Non  fallamus  homines,  nam  Deum
fallere non valemus. Prorsus non oramus Deum,
sed orare nos fingimus, si nos ipsos, non illum,
credimus  facere  quod  oramus.  Prorsus  non
gratias  Deo  agimus,  sed  nos  agere  fingimus,  si
unde  illi  gratias  agimus,  ipsum  facere  non

2866 1 Cor 15, 47-49.
2867 Mt 6, 10.
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putamus.  Labia  dolosa2868 si  in  hominum
quibuscumque  sermonibus  sunt,  saltem  in
orationibus non sint. Absit ut quod facere Deum
rogamus  oribus  et  vocibus  nostris,  eum  facere
negemus cordibus nostris :  et,  quod est gravius,
ad  alios  etiam  decipiendos,  hoc  non  taceamus
disputationibus  nostris ;  et  dum  volumus  apud
homines  defendere  liberum  arbitrium,  apud
Deum perdamus orationis auxilium, et gratiarum
actionem non habeamus veram, dum veram non
agnoscimus gratiam.

VIII.  Si  vere  volumus  defendere  liberum
arbitrium,  non  oppugnemus  unde  fit  liberum.
Nam  qui  oppugnat  gratiam,  qua  nostrum  ad
declinandum  a  malo  et  faciendum  bonum2869

liberatur  arbitrium,  ipse  arbitrium  suum  adhuc
vult esse captivum. Responde, obsecro, quomodo
dicit Apostolus : Gratias agentes Patri, idoneos facienti
nos in parte sortis sanctorum in lumine ; qui eruit nos de
potestate tenebrarum, et transtulit in regnum Filii caritatis
suae2870 ; si non ipse arbitrium nostrum, sed ipsum
arbitrium  se  liberat ?  Mendaciter  ergo  agimus
gratias Patri, tamquam ipse faciat quod ipse non
facit :  et  erravit  qui  dixit  quod  ipse  nos  faciat
idoneos  in  parte  sortis  sanctorum in lumine, quia  ipse
nos eruit de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum
Filii [222] caritatis  suae. Responde  quomodo  ad

2868 Ps 11, 34 ; 16, 1 ; 30, 19.
2869 Ps 36, 27.
2870 Col 1, 12-13.
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declinandum  a  malo,  et  faciendum  bonum2871

liberum  habebamus  arbitrium,  quando  erat  sub
potestate  tenebrarum ?  unde  nos  si,
quemadmodum dicit  Apostolus,  Deus  eruit, ipse
utique  illud  liberum  fecit.  Quod  tam  magnum
nostrum  bonum,  si  per  suae  doctrinae
praedicationem  tantummodo  facit ;  quid  de  iis
dicemus,  quos  de  ipsa  tenebrarum  potestate
nondum  eruit ?  praedicanda  tantum  illis  est
doctrina divina, an etiam orandum pro eis, ut de
tenebrarum  potestate  divinitus  eruantur ?  Si
tantummodo  praedicandum  esse  dicis,  iussioni
Domini  et  orationibus  Ecclesiae  contradicis :  si
autem fateris pro eis orandum, id utique orandum
fateris,  ut  eidem  doctrinae,  arbitrio  liberato  a
tenebrarum  potestate,  consentiant.  Ita  fit  ut
neque fideles fiant,  nisi  libero arbitrio,  et tamen
illius  gratia  fideles  fiant,  qui  eorum a  potestate
tenebrarum liberavit  arbitrium.  Sic  et  Dei gratia
non  negatur,  sed  sine  ullis  humanis
praecedentibus  meritis  vera  monstratur ;  et
liberum  ita  defenditur,  ut  humilitate  solidetur,
non  elatione  praecipitetur  arbitrium,  et  qui
gloriatur,  non  in  homine,  vel  quolibet  alio,  vel
seipso, sed in Domino glorietur2872.

IX. Potestas enim tenebrarum quid est, nisi
potestas  diaboli  et  angelorum  eius2873,  qui  cum

2871 Ps 36, 27.
2872 Ier 9, 23-24 ; 1 Cor 1, 31 ; 2 Cor 10, 17.
2873 Mt 25, 41.
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fuissent  angeli  lucis2874,  in  veritate  per  liberum
arbitrium non stantes2875,  sed inde cadentes, facti
sunt tenebrae ? Non te ista doceo, sed quae nosti
ut  recorderis  admoneo.  Huic  igitur  potestati
tenebrarum, per illius ruinam, cui primo homini
ab ea potestate praevaricatio persuasa est2876, et in
quo  omnes  cecidimus,  subiectum  est  genus
humanum :  propter  quod  de  hac  potestate
tenebrarum eruuntur et parvuli, cum regenerantur
in Christo. Neque hoc apparet in eorum arbitrio
liberato,  nisi  cum ad  annos  pervenerint  ratione
[223] utentis  aetatis,  habentes  consentientem
doctrinae salutari, in qua nutriti sunt, voluntatem,
et  in  ea  finientes  istam vitam,  si  electi  sunt  in
Christo  ante  constitutionem  mundi  ut  essent
sancti et immaculati in conspectu eius in caritate,
praedestinati in adoptionem filiorum2877.

X.  Haec  autem potestas  tenebrarum,  id  est
diabolus,  qui  dicitur  etiam  princeps  potestatis
aeris, operatur in filiis diffidentiae2878, princeps iste
rector tenebrarum2879,  id est ipsorum diffidentiae
filiorum,  regens  eos  ad  arbitrium  suum,  quod
neque ipse habet liberum ad benefaciendum, sed
ad  maximam  malevolentiam  poena  sui  sceleris

2874 2 Cor 11, 14.
2875 Io 8, 44.
2876 Gen 3, 1-6 ; 1 Tim 2, 14 ; Rom 5, 12.
2877 Eph 1, 4-5.
2878 Eph 2, 2.
2879 Eph 6, 12.
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obduratum2880 : unde nemo sanae fidei credit, aut
dicit, hos apostatas angelos ad pristinam pietatem
correcta aliquando voluntate converti. Quid ergo
operatur  haec  potestas  in  filiis  diffidentiae,  nisi
opera  sua  mala,  et  in  primis  maximeque  ipsam
diffidentiam  et  infidelitatem  qua  sunt  inimici
fidei ;  per  quam scit  eos  posse  mundari,  posse
sanari,  posse  perfectissime  liberos,  quod  eis
vehementer invidet, in aeternitate regnare ? Itaque
aliquos  eorum,  per  quos  amplius  decipere
affectat,  sinit  habere nonnulla velut opera bona,
in  quibus  laudantur,  per  quasque  gentes,
praecipueque  in  gente  Romana,  qui  praeclare
gloriosissimeque  vixerunt.  Sed  quoniam,  sicut
veracissima Scriptura dicit :  Omne quod non est ex
fide, peccatum est2881 ; et : Sine fide impossibile est utique
placere  Deo2882,  non hominibus ;  nihil  sic  agit  hic
princeps, quam ut non credatur in Deum, nec ad
Mediatorem,  a  quo  solvuntur  opera  eius,
credendo veniatur.

XI. Sed ipse Mediator intrat in domum fortis2883,
id est in hoc saeculum mortalium sub potestate
diaboli, [224] quantum  ad  ipsum  pertinet,
constitutum ; de ipso quippe scriptum est, quod

2880 2 Tim 2, 26.
2881 Rom 14, 23.
2882 Hebr 11, 6.
2883 Mt 12, 29.
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potestatem  habeat  mortis2884.  Intrat  in  domum
fortis2885,  id  est,  in  suo  dominatu  habentis  genus
humanum ;  et  prius  alligat  eum,  id  est,  eius
coercet  et  cohibet  potestatem,  potestatis  suae
fortioribus  vinculis ;  et  sic  eripit  vasa  eius,
quaecumque  praedestinavit  eripere,  arbitrium
eorum  ab  eius  potestate  liberans,  ut  illo  non
impediente  credant  in  istum  libera  voluntate.
Proinde hoc opus est gratiae, non naturae. Opus
est, inquam, gratiae, quam nobis attulit secundus
Adam ;  non  naturae,  quam  totam  perdidit  in
semetipso  primus  Adam.  Opus  est  gratiae
tollentis  peccatum,  et  vivificantis  mortuum
peccatorem ;  non  opus  legis  ostendentis
peccatum,  nec  a  peccato  vivificantis.  Nam  ille
magnus gratiae praedicator :  Peccatum, inquit,  non
cognovi, nisi per legem2886 : et :  Si data esset, inquit,  lex
quae  posset  vivificare,  omnino  ex  lege  esset  iustitia2887.
Opus  est  hoc  gratiae,  quam  qui  accipiunt,
doctrinae  salutari  Scripturarum  sanctarum,  etsi
fuerint  inimici,  fiunt  amici ;  non  opus  eiusdem
doctrinae, quam qui audiunt et legunt sine gratia
Dei, peiores eius efficiuntur inimici.

XII. Non est igitur gratia Dei in natura liberi
arbitrii  et in lege atque doctrina,  sicut  pelagiana
perversitas  desipit ;  sed  ad  singulos  actus  datur

2884 Hebr 2, 14.
2885 Mt 12, 29.
2886 Rom 7, 7.
2887 Gal 3, 21.
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illius  voluntate,  de  quo  scriptum  est :  Pluviam
voluntariam segregabis,  Deus,  haereditati  tuae2888 :  quia
et liberum arbitrium ad diligendum Deum primi
peccati  granditate  perdidimus,  et  lex  Dei  atque
doctrina,  quamvis  sancta  et  iusta  et  bona2889,
tamen  occidit,  si  non  vivificet  Spiritus2890,  per
quem  fit,  non  ut  audiendo,  sed  ut  obediendo,
neque  ut  lectione,  sed  ut  dilectione  teneatur.
Quapropter  ut [225] in  Deum credamus,  et  pie
vivamus, non volentis neque currentis, sed miserentis est
Dei2891 : non quia velle non debemus et currere2892 ;
sed quia ipse in nobis et velle operatur et currere.
Unde  et  ipse  Dominus  Iesus  credentes  a  non
credentibus,  id  est,  ab  irae  vasis  vasa
misericordiae discernens2893 :  Nemo, inquit, venit ad
me, nisi fuerit ei datum a Patre meo2894 : et utique, ut
hoc diceret,  in eius doctrina fuerant scandalizati
discipuli eius, qui eum postea non sunt secuti2895.
Non ergo gratiam dicamus  esse  doctrinam,  sed
agnoscamus  gratiam,  quae  facit  prodesse
doctrinam :  quae  gratia  si  desit,  videmus  etiam
obesse doctrinam.

2888 Ps 67, 10.
2889 Rom 7, 11-12.
2890 2 Cor 3, 6 ; Io 6, 63.
2891 Rom 9, 16.
2892 Phil 2, 13.
2893 Rom 9, 22-23.
2894 Io 6, 65-66.
2895 Io 6, 61-62. 67.
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XIII. Propterea Deus ut omnia futura opera
sua  in  praedestinatione  praesciverit,  sic  illa
disposuit,  ut  quosdam  non  credentes  ad  fidem
suam, orationes credentium pro eis exaudiendo,
convertat ;  unde  refutentur,  et,  si  ille  est  eis
propitius, corrigantur qui putant gratiam Dei esse
naturam  liberi  arbitrii,  cum  qua  nascimur ;  aut
gratiam Dei esse doctrinam, quamvis utilem, quae
per linguas et litteras praedicatur. Non enim hoc
oramus pro infidelibus,  ut fiat eorum natura, id
est  ut  homines  sint ;  aut  ut  doctrina  eis
praedicetur,  quam  malo  suo  audiunt,  si  non
credunt ; et plerumque pro eis oramus, qui cum
legant vel audiant, nolunt credere : sed oramus ut
voluntas corrigatur, doctrinae consentiatur, natura
sanetur.

XIV. Iamvero ut perseverent in eo quod esse
coeperunt, etiam pro se ipsis orant fideles. Utile
est  quippe  omnibus  vel  pene  omnibus  propter
humilitatem saluberrimam,  ut  quales  futuri  sint,
scire non possint. Ad hoc dicitur : Qui videtur stare,
videat ne cadat2896. Propter huius timoris utilitatem,
ne regenerati et pie vivere incipientes,  tamquam
securi  alta  sapiamus2897,  quidam  non [226]
perseveraturi  perseveraturis  Dei  permissione vel
provisione  ac  dispositione  miscentur ;  quibus
cadentibus territi  cum timore et tremore2898 gradiamur

2896 1 Cor 10, 12.
2897 Rom 11, 20 ; 12, 16.
2898 2 Cor 7, 15 ; Eph 6, 5 ; Phil 2, 12.
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viam iustam, donec ex hac vita,  quae  tentatio  est
super terram2899, transeamus ad aliam, ubi iam non
sit  elatio  comprimenda,  nec  contra  eius
suggestiones tentationesque luctandum.

XV. Sed de hac re, id est,  cur quidam non
permansuri in fide et sanctitate christiana, tamen
accipiant ad tempus hanc gratiam, et dimittantur
hic vivere donec cadant, cum possint rapi de hac
vita,  ne  malitia  mutet  intellectum  eorum,  quod  de
sancto immatura aetate defuncto scriptum est in
libro Sapientiae2900 ; quaerat quisque ut potuerit, et
si  invenerit  praeter hanc quae a me reddita est,
aliam probabilem rationem, a rectae fidei regula
non recedens, teneat eam, et ego cum illo, si me
non latuerit : verumtamen in quod pervenimus, in
eo ambulemus donec nobis Deus revelet, si quid
aliter  sapimus,  sicut  apostolicis  Litteris
admonemur2901. Pervenimus autem in ea quae ad
fidem veram et  catholicam pertinere  firmissime
scimus,  in  quibus  ita  nobis  ambulandum  est,
adiuvante illo atque miserante, cui dicimus : Deduc
me, Domine, in via tua, et ambulabo in veritate tua2902, ut
ab eis nullo modo deviemus.

DUODECIM SENTENTIÆ CONTRA PELAGIANOS.
XVI.  Quoniam  ergo  propitio  Christo

Christiani catholici sumus :

2899 Iob 7, 1.
2900 Sap 4, 11.
2901 Phil 3, 16. 15 ; 2 Io 6.
2902 Ps 85, 11.
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1º Scimus nondum natos nihil egisse in vita
propria  boni  seu  mali2903,  nec  secundum merita
prioris  alicuius  vitae,  quam  nullam  propriam
singuli  habere  potuerunt,  in  huius  vitae  venire
miserias :  sed tamen secundum Adam carnaliter
natos contagium mortis antiquae prima nativitate
contrahere,  nec  liberari  a  supplicio  mortis
aeternae,  quod  trahit  ex  uno  in  omnes [227]
transiens  iusta  damnatio,  nisi  per  gratiam
renascantur in Christo2904.

2º  Scimus  gratiam  Dei  nec  parvulis  nec
maioribus secundum merita nostra dari.

3º Scimus maioribus ad singulos actus dari.
4º  Scimus non omnibus  hominibus  dari,  et

quibus  datur,  non  solum  secundum  merita
operum  non  dari,  sed  nec  secundum  merita
voluntatis  eorum  quibus  datur :  quod  maxime
apparet in parvulis.

5º Scimus eis quibus datur, misericordia Dei
gratuita dari.

6º Scimus eis quibus non datur, iusto iudicio
Dei non dari.

7º  Scimus quod  omnes  astabimus  ante  tribunal
Christi, ut ferat unusquisque secundum ea quae per corpus
gessit,  non secundum ea quae,  si  diutius  viveret,
gesturus fuit, sive bonum sive malum2905.

2903 Rom 9, 11.
2904 Rom 5, 12.
2905 Rom 14, 10 ; 2 Cor 5, 10.
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8º Scimus etiam parvulos secundum ea quae
per corpus gesserunt, recepturos vel  bonum vel
malum. Gesserunt autem non per seipsos, sed per
eos quibus pro illis respondentibus et renuntiare
diabolo dicuntur et credere in Deum ; unde et in
numero  fidelium  computantur,  pertinentes  ad
sententiam  Domini  dicentis :  Qui  crediderit  et
baptizatus fuerit, salvus erit. Propter quod et illis qui
hoc Sacramentum non accipiunt, contingit quod
sequitur :  Qui autem non crediderit,  condemnabitur2906.
Unde  et  ipsi,  sicut  dixi,  si  in  illa  parva  aetate
moriuntur, utique secundum ea quae per corpus
gesserunt, id est tempore quo in corpore fuerunt,
quando per corda et ora gestantium crediderunt
vel  non  crediderunt,  quando  baptizati  vel  non
baptizati  sunt,  quando  carnem  Christi
manducaverunt  vel  non [228] manducaverunt,
quando et sanguinem biberunt vel non biberunt ;
secundum haec ergo quae per corpus gesserunt,
non secundum ea quae, si diu hic viverent, gesturi
fuerant, iudicantur2907.

9º Scimus felices esse mortuos qui in Domino
moriuntur2908,  nec ad eos pertinere quidquid acturi
fuerant, si tempore diuturniore vixissent.

10º Scimus eos qui corde proprio credunt in
Dominum,  sua  id  facere  voluntate  ac  libero
arbitrio.

2906 Mc 16, 16.
2907 Io 6, 54-55.
2908 Apoc 14, 13.
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11º  Scimus pro eis  qui  nolunt  credere,  nos
qui  iam credimus,  recta  fide  agere,  cum Deum
oramus ut velint.

12º  Scimus  pro  eis  qui  ex  illis  crediderunt,
tamquam  de  beneficiis,  recte  atque  veraciter  et
debere nos Deo agere gratias, et solere.

XVII.  Recognoscis  me, ut puto,  in iis  quae
nos  scire  dixi,  non  omnia  quae  ad  fidem
catholicam pertinent commemorare voluisse, sed
ea tantum quae ad istam, quae inter nos agitur, de
Dei  gratia  quaestionem,  utrum  praecedat  haec
gratia,  an subsequatur hominis voluntatem ; hoc
est, ut planius id eloquar, utrum ideo nobis detur,
quia  volumus,  an  per  ipsam  Deus  etiam  hoc
efficiat  ut  velimus.  Si  ergo  istas  duodecim
sententias, quas nos dixi scire ad fidem rectam et
catholicam pertinere,  etiam tu,  frater,  nobiscum
tenes,  ago  Deo  gratias ;  quas  profecto  non
veraciter agerem, nisi gratia Dei fieret ut teneres.
Quae  tibi  tenenti  nullum  omnino  remanet
nobiscum de hac quaestione certamen.

XVIII.  Ut  enim  eadem  duodecim  brevi
expositione  percurram :  quomodo  voluntatis
humanae meritum sequitur gratia ;  cum detur et
parvulis,  qui  hoc  nondum  possunt  velle  seu
nolle ?  Quomodo  gratiam  vel  in  maioribus
dicuntur praecedere merita voluntatis ; si gratia, ut
vera  sit  gratia,  non  secundum  merita  nostra
datur ? [229] Quam  sententiam  catholicam
Pelagius ipse sic timuit, ut eos qui dicunt gratiam
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Dei secundum merita nostra dari, sine dubitatione
damnaret,  ne  a  catholicis  iudicibus  damnaretur.
Quomodo dicitur gratia Dei in natura esse liberi
arbitrii  vel in lege atque doctrina ;  cum et istam
sententiam  Pelagius  ipse  damnaverit,  procul
dubio  confitens  gratiam  Dei  ad  singulos  actus
dari, eis utique qui iam libero arbitrio utuntur ?

XIX. Quomodo dicitur omnes homines eam
fuisse accepturos, si non illi quibus non donatur,
eam sua voluntate respuerent, quoniam Deus vult
omnes homines salvos fieri2909 ; cum multis non detur
parvulis,  et sine illa  plerique moriantur, qui non
habent  contrariam  voluntatem,  et  aliquando
cupientibus festinantibusque parentibus, ministris
quoque volentibus  ac  paratis,  Deo nolente  non
detur, cum repente, antequam detur, exspirat, pro
quo, ut acciperet, currebatur ? Unde manifestum
est eos qui huic resistunt tam perspicuae veritati,
non intellegere omnino qua locutione sit dictum
quod  omnes homines vult Deus salvos fieri ; cum tam
multi salvi non fiant, non quia ipsi, sed quia Deus
non vult,  quod sine ulla caligine manifestatur in
parvulis. Sed sicut illud quod dictum est :  Omnes
in  Christo  vivificabuntur2910,  cum tam multi  aeterna
morte  puniantur,  ideo  dictum  est,  quia  omnes
quicumque  vitam  aeternam  percipiunt,  non
percipiunt  nisi  in  Christo :  ita  quod dictum est,
omnes homines vult Deus salvos fieri, cum tam multos

2909 1 Tim 2, 4.
2910 1 Cor 15, 22.
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nolit salvos fieri, ideo dictum est, quia omnes qui
salvi fiunt, nisi ipso volente non fiunt ; et si quo
alio modo illa verba apostolica intellegi possunt,
ut  tamen  huic  apertissimae  veritati,  in  qua
videmus tam [230] multos, volentibus hominibus,
sed Deo nolente, salvos non fieri, contraria esse
non possint.

XX.  Quomodo  ut  detur  gratia  divina,
voluntas  meretur  humana ;  si  eis  quibus  datur,
gratuita  misericordia  datur,  ut  vera  sit  gratia ?
Quomodo in hac re merita pensantur voluntatis
humanae ;  quandoquidem illis  quibus  gratia  ista
non  datur,  nullo  plerumque  merito,  nulla
voluntate  distantibus,  sed unam cum eis  quibus
datur, habentibus causam, iusto tamen iudicio Dei
non  datur  (non  enim  est  iniquitas  apud
Deum2911) ;  ut  intellegant  quibus  datur,  quam
gratis eis detur, quando iuste utique non daretur,
quoniam  similem  habentibus  causam  iuste  non
datur ?

XXI.  Quomodo  non  gratiae  Dei  est,  non
solum credendi  voluntas  ab initio,  verum etiam
perseverandi  usque  in  finem2912 ;  cum finis  ipse
vitae  huius  non  in  hominis,  sed  in  Dei  sit
potestate,  et  possit  utique  Deus  etiam  hoc
beneficium  non  perseveraturo  conferre,  ut
rapiatur  ex  corpore,  ne  malitia  mutet  intellectum

2911 Rom 9, 14.
2912 Mt 24, 13.
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illius2913 ? Non enim recipiet homo seu bonum seu
malum2914,  nisi  secundum  ea  quae  per  corpus
gessit, non secundum ea quae, si diutius viveret,
gesturus fuit.

XXII.  Quomodo  dicitur  propterea
quibusdam  non  dari,  quibusdam  morituris
parvulis  Dei  gratia  dari,  quia  eorum  futuras
praevidet  voluntates,  quas  habituri  essent  si
viverent ;  cum  secundum  ea  quae  per  corpus
gessit,  non secundum ea quae gesturus esset,  si
diutius  fuisset  in  corpore,  unusquisque  recipiat
sive  bonum  sive  malum,  sicut  Apostolus
definit2915 ?  Quomodo secundum voluntates suas
futuras  homines  iudicantur,  quas  habituri  fuisse
dicuntur, si diutius tenerentur in carne ; cum dicat
[231] Scriptura :  Felices  mortui  qui  in  Domino
moriuntur2916 ?  quorum sine  dubio  certa  et  secura
felicitas  non est,  si et ea quae non egerunt,  sed
acturi  fuerant,  si  esset  eis  haec  vita  prolixior,
iudicabit  Deus :  nullumque  accipit  beneficium,
qui rapitur ne malitia mutet intellectum eius2917 ; quia et
pro illa malitia, cui forsitan imminenti subtractus
est, poenas luit : nec gaudendum est de iis quos in
fide recta et vita bona novimus esse defunctos, ne
secundum aliqua scelera iudicentur, quae fuerant,

2913 Sap 4, 11.
2914 2 Cor 5, 10.
2915 2 Cor 5, 10.
2916 Apoc 14, 13.
2917 Sap 4, 11.
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si  viverent,  fortasse  facturi :  nec  dolendi  vel
detestandi sunt ii qui vitam istam in infidelitate ac
perditis moribus finierunt, quia forte, si viverent,
acturi  fuerant  poenitentiam,  pieque  victuri,  et
secundum ista  sunt  iudicandi :  totusque  ille  De
Mortalitate liber  gloriosissimi  martyris  Cypriani
reprobandus et abiciendus est2918, in quo tota eius
intentio  est,  ut  sciamus  bonis  fidelibus
gratulandum esse morientibus, quando huius vitae
tentationibus  auferuntur,  deinceps  in  beatissima
securitate mansuri. Sed quoniam hoc falsum non
est,  et  sine  dubitatione  felices sunt  mortui  qui  in
Domino  moriuntur2919 ; ridendus est et exsecrandus
error quo putatur quod homines secundum suas
futuras,  quae  morientium  non  sunt  futurae,
iudicandi sunt voluntates.

XXIII.  Quomodo  dicuntur  negare  liberum
voluntatis  arbitrium,  qui  confitentur  omnem
hominem,  quisquis  suo  corde  credit  in  Deum,
nonnisi sua libera credere voluntate ; cum potius
illi  oppugnent arbitrium liberum, qui oppugnant
Dei gratiam, qua vere ad bona eligenda et agenda
fit  liberum ?  Quomodo dicitur  quod per  legem
Dei  atque  doctrinam  Scripturarum  fiat,  quod
eadem  Scriptura  dixit :  Praeparatur  voluntas  a
Domino2920 ;  ac  non  potius  per  occultam
inspirationem gratiae  Dei : [232] quandoquidem

2918 CYPR., De mortal. 7, 20-21.
2919 Apoc 14, 13.
2920 Prov 8, 35 (sec. LXX).
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pro eis qui eidem doctrinae contradicentes nolunt
ei  credere,  ipsum Deum fide  recta  rogamus  ut
velint ?

XXIV. Quomodo Deus exspectat voluntates
hominum,  ut  praeveniant  eum  quibus  det
gratiam ; cum gratias ei non immerito agamus de
iis  quibus non ei credentibus,  et eius doctrinam
voluntate  impia  persequentibus,  misericordiam
praerogavit, eosque ad seipsum omnipotentissima
facilitate  convertit,  ac  volentes  ex  nolentibus
fecit ? Utquid ei inde gratias agimus, si hoc ipse
non  fecit ?  Utquid  tanto  magis  eum
magnificamus,  quanto  magis  nolebant  credere,
quos  credidisse  gaudemus,  si  gratia  divina
voluntas  in  melius  non  mutatur  humana ?
Apostolus  Paulus :  Eram, inquit,  ignotus  facie
Ecclesiis  Iudaeae,  quae sunt in Christo ;  tantum autem
audiebant  quia  qui  aliquando  nos  persequebatur,  nunc
evangelizat  fidem  quam  aliquando  vastabat ;  et  in  me
magnificabant  Deum2921.  Utquid  magnificabant
Deum, si non Deus ad seipsum cor illius viri suae
gratiae  bonitate  converterat,  quando,  ut  ipse
confitetur,  misericordiam  consecutus  est,  ut
fidelis  esset2922,  ea  fide  quam  aliquando  vastabat ?
Ipsum  etiam  verbum  quod  posuit,  quem  nisi
Deum hoc tam magnum bonum fecisse declarat ?
Quid est enim, in me magnificabant Deum, nisi : "in
me Deum magnificum praedicabant" ? Quomodo

2921 Gal 1, 22-24.
2922 1 Cor 7, 25.
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autem eum magnificum praedicabant, si magnum
illud  factum  de  Pauli  conversione  ipse  non
fecerat ?  et  quo pacto  ipse  fecerat,  si  volentem
credere ex nolente ipse non fecerat ?

XXV.  Nempe  manifestum  est  ex  illis
duodecim sententiis, quas pertinere ad catholicam
fidem negare  non  sineris,  non  solum omnibus,
verum etiam singulis  id  confici,  ut  confiteamur
gratia Dei praeveniri hominum voluntates, et per
[233] hanc  eas  potius  praeparari,  quam propter
earum  meritum  dari.  Aut  si  aliquid  earum
duodecim  esse  verum negas,  quarum propterea
commendo etiam numerum, ut facilius memoriae
mandentur,  distinctiusque  teneantur ;  non  te
pigeat  rescribere  ut  sciam,  et  ea  quam  mihi
Dominus  dederit,  facultate  respondeam.  Ego
enim haereticum quidem pelagianum te esse non
credo ;  sed ita  te  esse volo,  ut  nihil  illius  ad te
transeat, vel in te relinquatur erroris.

XXVI.  Sed  inter  haec  duodecim  reperies
fortasse aliquid, quod negandum vel dubitandum
putes, et unde nos operosius disputare compellas.
Numquid  et  orare  prohibebis  Ecclesiam  pro
infidelibus,  ut  sint  fideles ;  pro  iis  qui  nolunt
credere, ut velint credere ; pro iis qui ab eius lege
doctrinaque dissentiunt, ut legi eius doctrinaeque
consentiant, ut det illis Deus quod per prophetam
promisit,  cor  cognoscendi eum,  et  aures  audiendi2923,
quas  utique acceperant,  de  quibus  Salvator  ipse
2923 Bar 2, 31.
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dicebat :  Qui  habet  aures  audiendi,  audiat2924 ?
Numquid  ubi  audieris  sacerdotem  Dei  ad  eius
altare populum hortantem ad Deum orandum, vel
ipsum clara voce orantem, ut incredulas gentes ad
fidem suam venire compellat,  non respondebis :
"Amen ?" An etiam huius fidei sanitati contraria
disputabis ? Numquid beatissimum Cyprianum in
hoc  errasse  clamabis  vel  susurrabis,  ubi  pro
inimicis  fidei  christianae,  ut  etiam  ipsi  ad  eam
convertantur, orare nos docet2925 ?

XXVII.  Numquid  postremo  apostolum
Paulum  pro  Iudaeis  infidelibus  habentem  talia
vota culpabis ? de quibus ait : Bona voluntas quidem
cordis  mei,  et  deprecatio  ad  Deum  fit  pro  illis  in
salutem2926. Qui etiam Thessalonicensibus dicit : De
caetero, fratres, orate pro nobis, ut verbum Domini currat
et glorificetur, sicut etiam [234] apud vos ; et ut eruamur
ab  iniquis  et  malis  hominibus :  non  enim  omnium  est
fides2927.  Quomodo  curreret  et  glorificaretur
verbum Dei,  nisi  ad fidem conversis  eis  quibus
praedicaretur ;  quandoquidem  iam  credentibus
dicit : Quemadmodum et apud vos ? Scit certe hoc ab
illo fieri, quem vult rogari ut hoc faciat, ut etiam
eruatur  ab  iniquis  et  malis  hominibus ;  qui
profecto  et  illis  orantibus  non  erant  credituri.
Propter quod addidit :  Non enim est omnium fides ;

2924 Mt 13, 9 ; Mc 4, 9 ; Lc 8, 8.
2925 CYPR., De Domin. orat. 17.
2926 Rom 10, 1.
2927 2 Thess 3, 1-2.
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tamquam diceret, "Non enim apud omnes etiam
vobis orantibus glorificabitur verbum Dei" : quia
ipsi  utique  fuerant  credituri  qui  ordinati  erant  in
vitam aeternam2928, praedestinati in adoptionem filiorum
per  Iesum  Christum  in  ipsum,  et  electi  in  ipso  ante
mundi  constitutionem2929 ;  sed  ideo  Deus  per
orationes credentium nondum credentes credere
facit, ut ostendat quia ipse facit. Nemo est enim
tam imperitus,  tam carnalis,  tam tardus ingenio,
qui  non  videat  Deum  facere  quod  rogari  se
praecipit ut faciat.

XXVIII. Haec et alia testimonia divina, quae
commemorare  longum  est,  ostendunt  Deum
gratia  sua auferre infidelibus  cor  lapideum2930,  et
praevenire  in  hominibus  bonarum  merita
voluntatum ;  ita  ut  voluntas  per  antecedentem
gratiam  praeparetur,  non  ut  gratia  merito
voluntatis antecedente donetur. Hoc et gratiarum
actio indicat quod oratio ; oratio pro infidelibus,
gratiarum  actio  pro  fidelibus.  Qui  enim  est
orandus ut faciat, illi est actio gratiarum reddenda
cum  fecerit :  unde  idem  dicit  apostolus  ad
Ephesios :  Propter  hoc  et  ego,  audita  fide  vestra  in
Domino  Iesu,  et  dilectione  in  omnes  sanctos,  non  cesso
gratias agere pro vobis2931.

2928 Act 13, 48.
2929 Eph 1, 5. 4.
2930 Ezech 11, 19 ; 36, 26.
2931 Eph 1, 15-16.
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XXIX. Loquimur autem nunc de ipsis initiis,
cum  homines  qui  erant  aversi  et  adversi,
convertuntur  ad  Deum, [235] et  velle  incipiunt
quod  nolebant,  et  habere  fidem  quam  non
habebant ;  quod  ut  fiat  in  eis,  oratur  pro  eis,
quamvis  non  oretur  ab  eis :  ipsi  enim  quomodo
invocabunt,  in  quem  non  crediderunt2932 ?  Cum  vero
factum  fuerit  quod  oratur,  ei  qui  fecit  aguntur
gratiae, et pro eis et ab eis. Deo rationibus autem
iam fidelium, quas et pro se et pro aliis fidelibus
faciunt, ut proficiant in eo quod esse coeperunt,
et  de  gratiarum  actionibus,  quia  proficiunt,
confligendum  esse  tecum  non  puto ;  contra
Pelagianos  est  iste  conflictus  tibi  nobisque
communis. Illi quippe omnia ad fidelem piamque
vitam  hominum  pertinentia  ita  tribuunt  libero
voluntatis  arbitrio,  ut  habenda  ex  nobis,  non  a
Domino putent esse  poscenda :  tu autem,  si  ea
quae de te audio vera sunt, initium fidei, ubi est
etiam initium bonae, hoc est piae voluntatis, non
vis  donum  esse  Dei,  sed  ex  nobis  nos  habere
contendis  ut  credere  incipiamus ;  caetera  autem
religiosae vitae bona Deum per gratiam suam iam
ex  fide  petentibus,  quaerentibus,  pulsantibus,
donare  consentis.  Nec  attendis  ideo  pro
infidelibus  Deum  rogari  ut  credant,  quoniam
Deus  donat  et  fidem ;  ideo  pro  eis  et  qui

2932 Rom 10, 14.
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crediderint,  Deo gratias agi,  quoniam donavit  et
fidem2933.

XXX. Quamobrem ut hunc ad te sermonem
aliquando concludam : si negas orandum esse ut
qui  nolunt  credere,  velint  credere,  si  negas
agendas  esse  Deo  gratias,  quoniam  credere
voluerunt  qui  nolebant  credere ;  aliter  tecum
agendum  est,  ut  non  sic  erres,  aut,  si  errare
persistis,  ne  mittas  alios  in  errorem.  Si  autem,
quod de te  magis  credo,  sentis  atque  consentis
orare nos Deum debere ac solere pro nolentibus
credere,  ut  velint  credere,  et  pro  eis  qui
adversantur  et  contradicunt  legi  eius  atque
doctrinae,  ut  ei  credant  eamque  sectentur ;  si
sentis [236] atque  consentis  debere  nos  etiam
Deo agere gratias  ac solere pro talibus,  cum ad
fidem  eius  doctrinamque  conversi,  volentes  ex
nolentibus fiunt, oportet sine dubitatione fatearis
voluntates hominum Dei gratia  praeveniri,  et ut
bonum  velint  homines  quod  nolebant,  Deum
facere, qui rogatur ut faciat, et cui nos novimus
agere gratias dignum et iustum esse cum fecerit.
Dominus tibi det intellectum in omnibus, domine
frater.

EPISTOLA CCXVIII.2934

2933 Mt 7, 7-8 ; Lc 11, 9-10.
2934 Alias CCVIII, quæ autem 218 erat, nunc 13. – Scripta forte circa idem
tempus.
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DOMINO  DILECTISSIMO,  ET
DESIDERATISSIMO  FILIO  PALATINO,
AUGUSTINUS.

Palatinum  adhortatur  ut  in  Christiana  sapientia
proficiat ac perseveret,  id summopere cavens ne spem bene
vivendi collocet in propriis viribus.

I. Conversatio  tua  fortior  atque  fructuosior
ad  Dominum  Deum  nostrum,  magnum  nobis
attulit  gaudium.  Elegisti  enim  a  iuventute
doctrinam,  ut  invenias  usque  ad  canos
sapientiam2935.  Cani sunt ergo sensus hominis,  et
senectutis aetas vita immaculata2936.  Quam donet
tibi  Dominus  petenti,  quaerenti  atque  pulsanti,
qui  novit  bona  data  dare  filiis  suis2937.  Quamvis
enim abundent tibi exhortatores et exhortationes
ad  viam salutis  et  gloriae  sempiternae,  maxime
ipsa  gratia  Christi,  quae  tibi  tam  salubriter  in
corde  tuo  locuta  est ;  tamen  etiam  nos  pro
dilectionis officio, quam tibi debemus, afferimus
aliquid [237] exhortationis  in  hac  resalutatione
nostra,  qua  te  non  pigrum  vel  dormientem
excitemus,  sed  provocemus  incitemusque
currentem2938.

II. Sapere te oportet, fili, ut perseveres, quia
sapuisti ut eligeres. Sit hoc ipsum sapientiae tuae,
scire cuius donum hoc est. Revela ad Dominum viam

2935 Eccli 6, 18.
2936 Sap 4, 8-9.
2937 Mt 7, 7-8. 11 ; Lc 11, 9-10. 13.
2938 Cf. CICER., Ad Quint. fr. 1, 1, 45.
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tuam,  et  spera  in  eum :  et  ipse  faciet,  et  deducet  velut
lumen  iustitiam  tuam,  et  iudicium  tuum  velut
meridiem2939. Ipse faciet rectos cursus tuos, et itinera tua in
pace  producet2940.  Sicut  sprevisti  quod  sperabas  in
saeculo,  ne  in  abundantia  divitiarum gloriareris,
quas  more  filiorum  saeculi  huius  concupiscere
coeperas ; ita nunc ad tollendum iugum Domini
et sarcinam eius, in virtute tua non confidas ; et
illud  lene  erit,  et  haec  levis2941.  Pariter  quippe
improbantur  in  Psalmo et  qui  confidunt  in  virtute
sua,  et  qui  in  abundantia  divitiarum  suarum
gloriantur2942.  Ergo  divitiarum  gloriam  non  iam
habebas,  sed  quam  habere  cupiebas,
prudentissime contempsisti. Cave ne tibi subrepat
in  tua  virtute  confidere ;  homo  es  enim,  et
maledictus omnis qui spem suam ponit in homine2943. Sed
plane in Deo tuo toto corde confide, et ipse erit
virtus  tua,  in  qua  pius  gratusque  confidas,  cui
dicas  humiliter  et  fideliter :  Diligam  te,  Domine,
virtus mea2944 : quia et ipsa  caritas Dei, quae  perfecta
foras mittit timorem2945, non per vires nostras, id est
humanas,  diffunditur  in  cordibus  nostris,  sed

2939 Ps 36, 5-6.
2940 Prov 4, 27.
2941 Mt 11, 29-30.
2942 Ps 48, 7.
2943 Ier 17, 5.
2944 Ps 17, 2.
2945 1 Io 4, 18.
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sicut dicit Apostolus, per Spiritum sanctum qui datus
est nobis2946.

III. Vigila  ergo  et  ora,  ne  intres  in
tentationem2947.  Ipsa  quippe  oratio  admonet  te
quod  indigeas  adiutorio  Domini  tui,  ne  spem
bene vivendi  in te ponas.  Oras [238] enim non
iam  ut  accipias  divitias  et  honores  praesentis
saeculi,  aut  aliquid  vanitatis  humanae,  sed  ne
intres in tentationem : quod utique si homo sibi
praestare posset volendo, non posceretur orando.
Quapropter,  ut  non intremus in tentationem,  si
voluntas sufficeret, non oraremus ; quae tamen si
deesset,  nec  orare  possemus.  Adsit  ergo  ut
velimus,  oremus  autem  ut  valeamus  quod
voluerimus, cum ipso donante recte sapuerimus.
Quod  bonum  quoniam  iam  coepisti,  est  unde
gratias agas. Quid enim habes quod non accepisti ? Si
autem accepisti,  cave  ne  glorieris  quasi  non  acceperis2948,
hoc est, quasi ex te ipso habere potueris. Sciens
autem unde acceperis, ab illo pete ut perficiatur, a
quo datum est ut inciperetur. Cum timore itaque et
tremore tuam  salutem operare.  Deus  est  enim  qui
operatur in te et velle, et perficere, pro bona voluntate2949 :
quoniam praeparatur voluntas a Domino2950, atque ab

2946 Rom 5, 5.
2947 Mt 26, 41 ; Mc 14, 38 ; Lc 22, 46.
2948 1 Cor 4, 7.
2949 Phil 2, 12-13.
2950 Prov 8, 35 (sec. LXX).
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ipso  gressus  hominis  diriguntur,  et  viam  eius  volet2951.
Haec cogitatio sancta servabit te, ut sapientia tua
pietas sit2952 ; id est, ut ex Deo sis bonus, et Christi
gratiae non ingratus.

IV. Desiderant  te  parentes  tui,  fideliter
congratulantes meliori spei tuae quam in Domino
habere  coepisti2953.  Nos  autem te  sive  absentem
corpore  sive  praesentem,  in  uno  spiritu  habere
cupimus,  per  quem  diffunditur  caritas  in  cordibus
nostris2954, ut quolibet loco fuerit caro nostra, nullo
modo  separata  possit  esse  anima  nostra.
Gratissime accepimus cilicia quae misisti, ubi nos
de frequentanda et servanda humilitate orationum
prior ipse monuisti. [239]

EPISTOLA CCXIX.2955

DILECTISSIMIS  ET  HONORABILIBUS
FRATRIBUS ET CONSACERDOTIBUS PROCULO ET
CYLINNIO,  AURELIUS,  AUGUSTINUS,liii

FLORENTIUS,  ET  SECUNDINUS,  IN  DOMINO
SALUTEM.

Augustinus  aliique  Africani  patres  Gallicanis
episcopis Proculo et Cylinnio, qui Leporium monachum in
fide  incarnationis  Verbi  errantem  ejecerant,  ut
amplectantur jam Dei gratia pœnitentcm et correctum.

2951 Ps 36, 23.
2952 Iob 28, 28.
2953 Phil 1, 27 ; 1 Cor 12, 9. 13 ; Eph 2, 18.
2954 Rom 5, 5.
2955 Quæ 219 erat, nunc 252. – Scripta videtur an. 426 aut 427.
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I. Filium  nostrum  Leporium  apud  vestram
Sanctitatem pro sui erroris praesumptione merito
idoneeque  correptum, cum ad nos,  posteaquam
inde  exturbatus  est,  venisset,  salubriter
perturbatum,  corrigendum  sanandumque
suscepimus. Nam sicut vos obedistis Apostolo ut
corriperetis inquietos ; ita et nos ut consolaremur
pusillanimes  ac  susciperemus  infirmos2956.  Cum
enim  praeoccupatus esset  sicut  homo  in  aliquo
delicto2957,  eodemque  non  parvo,  ut  de  unigenito
Filio Dei, quod erat in principio Verbum, et Verbum
erat apud Deum, et Deus erat Verbum2958,  cum autem
venit  plenitudo  temporis2959 Verbum caro  factum est,  et
habitavit in nobis2960, non recta quaedam saperet, nec
vera sentiret ; negans Deum hominem factum, ne
videlicet  substantiae  divinae,  qua  aequalis  est
Patri2961,  indigna  mutatio  vel  corruptio
sequeretur2962 ;  nec  videns  quartam  se
subintroducere  in  Trinitate  personam,  quod  a
sanitate  symboli  catholicaeque  veritatis  prorsus
[240] alienum  est ;  cum,  sicuti  potuimus,
adiuvante  Domino  instruximus  in  spiritu
lenitatis2963 :  praesertim quia cum hoc admoneret :

2956 1 Thess 5, 14.
2957 Gal 6, 1.
2958 Io 1, 1.
2959 Gal 4, 4.
2960 Io 1, 14.
2961 Phil 2, 6.
2962 Io 5, 18.
2963 Gal 6, 1.

1163



Vas electionis2964 ;  adiecit :  Intendens teipsum, ne et tu
tenteris2965, ne  ita  se  quidam  ad  provectum
spiritalem  pervenisse  gauderent,  ut  se  iam  non
posse  tentari  tamquam  homines  putarent ;
addiditque salubrem pacificamque sententiam, ut
alter  alterius  onera  portemus,  quoniam  sic
adimplebimus legem Christi : Qui enim putat se esse
aliquid, cum sit nihil, seipsum seducit2966, dilectissimi et
honorabiles fratres.

II. Quam  tamen  eius  emendationem
nequaquam forte implere possemus, nisi vos ante,
quae  in  eo  mendosa  fuerant,  damnaretis.  Idem
igitur et Dominus et medicus noster utens vasis
ac  ministris  suis,  qui  dixit :  Ego  percutiam,  et  ego
sanabo2967,  per  vos  percussit  tumentem,  per  nos
sanavit dolentem. Idem suae domus administrator
atque  provisor,  per  vos  destruxit  male
constructa ;  per nos bene composita  restauravit.
Idem  diligens  agricola  possessionis  suae  sterilia
per  vos  eradicavit,  et  noxia ;  utilia  per  nos  et
fecunda  plantavit.  Non  itaque  nobis,  sed  eius
misericordiae  demus  gloriam,  in  cuius  manu
sumus et  nos  et  sermones  nostri2968.  Et  sicut  in
supradicto  filio  nostro  ministerium  vestrum
humilitas  nostra  laudavit ;  sic  etiam  Sanctitas

2964 Act 9, 15.
2965 Gal 6, 1.
2966 Gal 6, 2-3.
2967 Deut 32, 39.
2968 Deut 33, 3.
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vestra nostro ministerio gratuletur. Paterno igitur
et  fraterno  corde  suscipite  a  nobis  misericordi
severitate  correptum.  Etsi  enim  aliud  per  nos,
aliud  per  vos ;  utrumque  tamen  fraternae  saluti
necessarium  una  caritas  fecit.  Unus  ergo  Deus
fecit, quoniam Deus caritas est2969.

III. Proinde  sicut  per  suam2970 poenitentiam
susceptus est a nobis,  sic per suam epistolam2971

suscipiatur  a  vobis : [241] cui  quidem epistolae
nostra  etiam  manu  subscribendum  putavimus,
ipsius  esse  testantes.  Hanc  eius  correctionem
dilectionem  vestram  minime  dubitamus  et
gratanter accipere, et eis notam facere quibus eius
error  scandalum  fuit.  Quia  et  illi  qui  cum  eo
venerunt  ad  nos,  cum illo  correcti  atque  sanati
sunt,  sicut  eorum subscriptionibus,  quae  coram
nobis factae sunt, tenetur expressum. Superest ut
de  fraterna  salute  laetati,  rescriptis  Beatitudinis
vestrae  nos  vicissim  laetificare  dignemini.
Optamus vos, dilectissimi et honorabiles fratres,
in Domino bene valere memores nostri.

EPISTOLA CCXX.2972

DOMINO  FILIO  IN  PRAESENTEM  ET  IN
AETERNAM  SALUTEM  DEI  MISERICORDIA

2969 1 Io 4, 8. 16.
2970 Aliter præsentiam.
2971 Libellum emendationis Leporii.
2972 Alias LXX, quæ autem 220 erat, nunc 171. – Scripta videtur exeunte
an. 427.
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PROTEGENDO  ET  REGENDO  BONIFACIO,
AUGUSTINUS.

Augustinus Bonifacio Comiti, qui concepto prius voto
monachismi,  post  ex  ipsius  consilio  suscepit  Comitis
potestatem ; at prcctev ipsius consilium duxit uxorem et in
mullis  graviter  deliquit.  Hunc  hortatur  ad  vetus
propositum,  si per uxorem liceat ; si non liceat, potestate
mundana utatur in bonum, non in malum.

I. Fideliorem  hominem,  et  qui  faciliores
haberet  accessus  ad  aures  tuas  ferens  litteras
meas,  numquam  potui  reperire,  quam  nunc
obtulit  Dominus  servum  et  ministrum  Christi,
diaconum Paulum, ambobus nobis carissimum, ut
aliquid tibi loquerer, non pro potentia tua, [242]
et honore quem geris in isto saeculo maligno ; nec
pro  incolumitate  carnis  tuae  corruptibilis  atque
mortalis2973, quia et ipsa transitoria est, et quamdiu
sit, semper incertum est ; sed pro illa salute quam
nobis  promisit  Christus :  qui  propterea  hic
exhonoratus atque crucifixus est, ut doceret nos
bona  huius  saeculi  magis  contemnere  quam
diligere, et hoc amare et sperare ab illo, quod in
sua  resurrectione  monstravit.  Resurrexit  enim  a
mortuis,  nec  iam  moritur,  et  mors  ei  ultra  non
dominabitur2974.

II. Scio non deesse homines qui te secundum
vitam mundi huius diligunt,  et secundum ipsam
tibi  dant  consilia,  aliquando  utilia,  aliquando

2973 1 Cor 15, 53.
2974 Rom 6, 9.
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inutilia ;  quia  homines  sunt,  et  sicut  possunt ad
praesens  sapiunt,  nescientes  quid  contingat
sequenti  die.  Secundum autem Deum ne pereat
anima tua, non facile tibi quisquam consulit ; non
quia desunt qui hoc faciant, sed quia difficile est
invenire quando tecum ista possunt loqui. Nam et
ego semper desideravi, et numquam inveni locum
vel  tempus,  ut  agerem  tecum  quod  me  agere
oportebat  cum homine  quem multum diligo  in
Christo. Scis autem qualem me apud Hipponem
videris, quando ad me venire dignatus es, quia vix
loquebar,  imbecillitate  corporis  fatigatus.  Nunc
ergo,  fili,  audi  me,  saltem  per  litteras  tibi
sermocinantem, quas in  periculis  tuis  numquam
tibi  mittere potui,  periculum cogitans perlatoris,
et cavens ne ad eos ad quos nollem, mea epistola
perveniret.  Unde  peto  ut  ignoscas,  si  me  putas
plus timuisse quam debui : tamen dixi quod timui.

III. Audi  ergo  me,  imo  Dominum  Deum
nostrum  per  ministerium  infirmitatis  meae.
Recole qualis fueris, adhuc in corpore constituta
religiosae memoriae priore coniuge tua, et recenti
eius  obitu  quomodo  tibi  vanitas [243] saeculi
huius  horruerit,  et  quomodo  concupieris
servitutem Dei. Nos novimus, nos testes sumus
quid  nobiscum  apud  Tubunas  de  animo  et
voluntate  tua  fueris  collocutus.  Soli  tecum
eramus, ego et frater Alypius. Non enim existimo
tantum valuisse terrenas curas quibus impletus es,
ut hoc de memoria tua penitus delere potuerint.
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Nempe omnes actus publicos, quibus occupatus
eras, relinquere cupiebas, et te in otium sanctum
conferre, atque in ea vita vivere in qua servi Dei
monachi  vivunt.  Ut  autem non faceres,  quid te
revocavit,  nisi  quia  considerasti,  ostendentibus
nobis, quantum prodesset Christi Ecclesiis  quod
agebas, si ea sola intentione ageres, ut defensae ab
infestationibus  barbarorum  quietam et  tranquillam
vitam agerent, sicut dicit Apostolus : In omni pietate
et  castitate2975 ;  tu  autem  ex  hoc  mundo  nihil
quaereres, nisi ea quae necessaria essent huic vitae
sustentandae  tuae  ac  tuorum,  accinctus  balteo
castissimae continentiae, et inter arma corporalia
spiritalibus armis tutius fortiusque munitus ?

IV. Cum  ergo  te  esse  in  hoc  proposito
gauderemus,  navigasti,  uxoremque  duxisti :  sed
navigasse  obedientiae  fuit,  quam  secundum
Apostolum  debebas  sublimioribus
potestatibus2976 ; uxorem autem non duxisses, nisi
susceptam deserens continentiam concupiscentia
victus esses. Quod ego cum comperissem, fateor,
miratus  obstupui :  dolorem  autem  meum  ex
aliqua  parte  consolabatur,  quod  audivi  te  illam
ducere noluisse, nisi prius catholica fuisset facta ;
et  tamen haeresis  eorum qui verum Filium Dei
negant, tantum praevaluit in domo tua, ut ab ipsis
filia tua baptizaretur. Iamvero, si ad nos non falsa
perlata sunt, quae utinam falsa sint, quod ab ipsis

2975 1 Tim 2, 2.
2976 Rom 13, 1.
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haereticis etiam ancillae Deo dicatae rebaptizatae
sint, quantis [244] tantum malum plangendum est
fontibus  lacrymarum ?  Ipsam  quoque  uxorem
non  tibi  suffecisse,  sed  concubinarum  nescio
quarum  commixtione  pollutum  loquuntur
homines, et forsitan mentiuntur.

V. Ista quae omnibus patent tot et tanta mala,
quae a te,  posteaquam coniugatus es,  consecuta
sunt, quid ego dicam ? Christianus es, cor habes,
Deum times : tu ipse considera quae nolo dicere,
et  invenies  de  quantis  malis  debeas  agere
poenitentiam, propter quam tibi credo Dominum
parcere,  et  a  periculis  omnibus  liberare,  ut  agas
eam sicut  agenda  est ;  sed  si  illud  audias  quod
scriptum est :  Ne tardes converti ad Dominum, neque
differas de die in diem2977. Iustam quidem dicis habere
te  causam,  cuius  iudex  ego  non  sum,  quoniam
partes  ambas  audire  non  possum :  sed
qualiscumque sit tua causa, de qua modo quaerere
vel disputare non opus est ; numquid coram Deo
potes  negare  quod  in  istam  necessitatem  non
pervenisses,  nisi  bona  saeculi  huius  dilexisses,
quae  tamquam  servus  Dei,  quem  te  ante
noveramus,  contemnere  omnino  et  pro  nihilo
habere debuisti ; et oblata quidem sumere, ut eis
utereris  ad  pietatem,  non  autem  negata  vel
delegata  sic  quaerere,  ut  propter  illa  in  istam
necessitatem  perducereris :  ubi  cum  amantur
vana, perpetrantur mala, pauca quidem a te, sed
2977 Eccli 5, 10.

1169



multa  propter  te ;  et  cum  timentur  quae  ad
exiguum  tempus  nocent,  si  tamen  nocent,
committuntur ea quae vere in aeternum noceant ?

VI. De quibus ut unum aliquid dicam, quis
non videat quod multi homines tibi cohaereant ad
tuendam tuam potentiam vel salutem, qui, etiamsi
tibi omnes fideles sint, nec ab aliquo eorum ullae
timeantur insidiae, nempe tamen ad ea bona quae
ipsi quoque non secundum Deum, sed secundum
saeculum diligunt, per te [245] cupiunt pervenire ;
ac per hoc qui refrenare et compescere debuisti
cupiditates tuas, explere cogeris alienas ? Quod ut
fiat, necesse est multa quae Deo displicent, fiant :
nec  sic  tamen  explentur  tales  cupiditates ;  nam
facilius resecantur in eis qui Deum diligunt, quam
in eis qui mundum diligunt,  aliquando satiantur.
Propter quod dicit divina Scriptura : Nolite diligere
mundum, nec ea quae in mundo sunt.  Si quis dilexerit
mundum, dilectio Patris non est in eo : quia omne quod in
mundo  est,  concupiscentia  carnis  est,  et  concupiscentia
oculorum, et ambitio saeculi ; quae non est a Patre, sed ex
mundo est. Et mundus transit et concupiscentia eius : qui
autem facit voluntatem Dei, manet in aeternum, sicut et
Deus manet in aeternum2978. Quando ergo poteris tot
hominum  armatorum,  quorum  fovenda  est
cupiditas,  timetur  atrocitas ;  quando,  inquam,
poteris  eorum  concupiscentiam,  qui  diligunt
mundum, non dico satiare, quod fieri nullo modo
potest,  sed aliqua  ex parte  pascere,  ne  universa
2978 1 Io 2, 15-17.
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plus pereant, nisi tu facias quae Deus prohibet, et
facientibus comminatur ? Propter quod vides tam
multa contrita, ut iam vile aliquid quod rapiatur,
vix inveniatur.

VII. Quid autem dicam de vastatione Africae,
quam faciunt Afri barbari,  resistente nullo,  dum
tu talibus tuis necessitatibus occuparis, nec aliquid
ordinas unde ista calamitas avertatur ? Quis autem
crederet, quis timeret, Bonifacio domesticorum et
Africae  comite  in  Africa  constituto  cum  tam
magno  exercitu  et  potestate,  qui  tribunus  cum
paucis foederatis omnes ipsas gentes expugnando
et  terrendo  pacaverat,  nunc  tantum  fuisse
barbaros  ausuros,  tantum  progressuros,  tanta
vastaturos, tanta rapturos,  tanta loca quae plena
populis fuerant, [246] deserta facturos ? Qui non
dicebant  quandocumque  tu  comitivam  sumeres
potestatem, Afros barbaros, non solum domitos,
sed  etiam  tributarios  futuros  Romanae
reipublicae ? Et nunc quam in contrarium versa
sit spes hominum vides ; nec diutius hinc tecum
loquendum  est,  quia  plus  ea  tu  potes  cogitare
quam nos dicere.

VIII. Sed forte ad ea respondes, illis hoc esse
potius  imputandum,  qui  te  laeserunt,  qui  tuis
officiosis  virtutibus  non  paria,  sed  contraria
reddiderunt.  Quas causas ego audire  et  iudicare
non  possum :  tuam  causam  potius  aspice  et
inspice,  quam  non  cum  hominibus  quibuslibet,
sed  cum  Deo  habere  te  cognoscis ;  quia  in
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Christo  fideliter  vivis,  ipsum  debes  timere  ne
offendas.  Nam  causas  ego  superiores  potius
attendo,  quia  ut  Africa  tanta  mala patiatur,  suis
debent homines imputare peccatis.  Verumtamen
nolim te ad eorum numerum pertinere, per quos
malos  et  iniquos  Deus  flagellat  poenis
temporalibus quos voluerit. Ipsis namque iniquis,
si  correcti  non  fuerint,  servat  aeterna  supplicia,
qui eorum malitia iuste utitur, ut aliis mala ingerat
temporalia.  Tu  Deum  attende,  tu  Christum
considera, qui tanta bona praestitit, et tanta mala
pertulit.  Quicumque  ad  eius  regnum  cupiunt
pertinere,  et  cum illo  ac  sub  illo  semper  beate
vivere,  diligunt etiam inimicos suos, benefaciunt
illis  qui  eos  oderunt,  et  orant  pro  eis  a  quibus
persecutionem  patiuntur2979 :  et  si  quando
adhibent  pro  disciplina  molestam  severitatem,
non tamen amittunt  sincerissimam caritatem.  Si
ergo  tibi  bona  sunt  praestita,  quamvis  terrena,
transitoria,  ab  imperio  Romano,  quia  et  ipsum
terrenum est,  non coeleste, nec potest praestare
nisi quod habet in potestate ; si ergo bona in te
collata sunt, noli reddere [247] mala pro bonis : si
autem mala tibi  irrogata sunt, noli  reddere mala
pro  malis2980.  Quid  istorum  duorum  sit,  nec
discutere volo, nec valeo iudicare ; ego christiano
loquor : noli reddere vel mala pro bonis, vel mala
pro malis.

2979 Mt 5, 44 ; Lc 6, 27-28.
2980 Rom 12, 17 ; 1 Thess 5, 15 ; 1 Pt 3, 9.
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IX. Dicis mihi fortasse : "In tanta necessitate
quid vis ut faciam ?" Si consilium a me secundum
hoc  saeculum  quaeris,  quomodo  ista  salus  tua
transitoria tuta sit, et potentia atque opulentia vel
ista  servetur quam nunc habes,  vel  etiam maior
addatur ; quid tibi respondeam nescio2981 : incerta
quippe ista certum consilium habere non possunt.
Si autem secundum Deum me consulis, ne anima
tua pereat, et times verba veritatis, dicentis : Quid
prodest homini, si totum mundum lucretur, animae autem
suae  detrimentum  patiatur2982 ?  habeo  plane  quod
dicam ; est apud me consilium quod a me audias.
Quid autem opus est ut aliud dicam, quam illud
quod supra dixi ?  Noli diligere mundum, nec ea quae
in mundo sunt. Si quis enim dilexerit mundum, non est
caritas  Patris  in  illo :  quoniam omnia  quae  in  mundo
sunt, concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum,
et ambitio saeculi ; quae non est a Patre, sed ex mundo
est. Et mundus transit, et concupiscentia eius : qui autem
fecerit voluntatem Dei, manet in aeternum, sicut et Deus
manet in aeternum2983. Ecce consilium ; arripe, et age.
Hic  appareat  si  vir  fortis  es ;  vince  cupiditates
quibus iste diligitur mundus, age poenitentiam de
praeteritis  malis,  quando  ab  eis  cupiditatibus
victus  per  desideria  non  bona  trahebaris.  Hoc
consilium si acceperis, si tenueris atque servaveris,

2981 TERENT., Eun. 57-63.
2982 Mt 16, 26 ; Mc 8, 36 ; Lc 9, 25.
2983 1 Io 2, 15-17.
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et  ad  bona  illa  certa  pervenies,  et  cum  salute
animae tuae inter ista incerta versaberis.

X. Sed forte iterum quaeris a me, quomodo
ista  facias  tantis  mundi  huius  necessitatibus
implicatus.  Ora [248] fortiter,  et  dic  Deo quod
habes in Psalmo :  De necessitatibus meis erue me2984 :
tunc  enim  finiuntur  istae  necessitates,  quando
vincuntur illae cupiditates. Qui exaudivit te, et nos
pro  te,  ut  liberareris  de  tot  tantisque  periculis
visibilium corporaliumque bellorum, ubi sola ista
vita  quandoque finienda periclitatur,  anima vero
non  perit,  si  non  malignis  cupiditatibus  captiva
teneatur ;  ipse  te  exaudiet  ut  interiores  et
invisibiles  hostes,  id  est  ipsas  cupiditates
invisibiliter et spiritaliter vincas, et sic utaris hoc
mundo tamquam non utens2985 ;  ut ex bonis eius
bona  facias,  non malus  fias :  quia  et  ipsa  bona
sunt, nec dantur hominibus nisi ab illo qui habet
omnium  coelestium  et  terrestrium  potestatem.
Sed  ne  putentur  mala,  dantur  et  bonis :  ne
putentur magna vel summa bona, dantur et malis.
Itemque auferuntur ista et bonis ut probentur, et
malis ut crucientur.

XI. Quis enim nesciat, quis ita sit stultus, ut
non videat quod salus huius mortalis corporis, et
membrorum corruptibilium virtus, et victoria de
hominibus  inimicis,  et  honor  atque  potentia
temporalis, et caetera ista bona terrena, et bonis

2984 Ps 24, 17.
2985 1 Cor 7, 31.
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dentur  et  malis,  et  bonis  auferantur  et  malis ?
Salus  vero  animae  cum  immortalitate  corporis,
virtusque  iustitiae,  et  victoria  de  cupiditatibus
inimicis,  et  gloria  et  honor et  pax in aeternum,
non  dantur  nisi  bonis.  Ista  ergo  dilige,  ista
concupisce,  ista omnibus modis  quaere. Propter
haec  acquirenda  et  obtinenda  fac  eleemosynas,
funde  orationes,  exerce  ieiunia,  quantum  sine
laesione corporis tui potes. Bona vero illa terrena
noli  diligere,  quantalibet  tibi  abundent :  sic  eis
utere, ut bona multa ex illis, nullum autem malum
facias propter illa. Omnia quippe talia peribunt ;
sed bona opera non pereunt, etiam quae de bonis
pereuntibus fiunt. [249]

XII. Si enim coniugem non haberes, dicerem
tibi  quod  et  Tubunis  diximus,  ut  in  sanctitate
continentiae  viveres :  adderem,  quod  tunc  fieri
prohibuimus,  ut  iam  te,  quantum  rerum
humanarum salva  pace  potuisses,  ab  istis  rebus
bellicis abstraheres, et ei vitae vacares in societate
sanctorum,  cui  tunc  vacare  cupiebas ;  ubi  in
silentio pugnant milites Christi,  non ut occidant
homines, sed ut expugnent  principes et potestates et
spiritalia  nequitiae2986,  id  est  diabolum  et  angelos
eius2987.  Hos  enim  hostes  sancti  vincunt,  quos
videre non possunt ; et tamen quos non vident,
vincunt, ista vincendo quae sentiunt. Sed ut te ad
istam vitam non  exhorter,  coniux  impedimento

2986 Eph 6, 12.
2987 Mt 25, 41.
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est,  sine cuius consensione continenter  tibi  non
licet vivere ;  quia etsi tu eam post illa tua verba
Tubunensia ducere non debebas, illa tibi  tamen,
nihil  eorum  sciens,  innocenter  et  simpliciter
nupsit.  Atque  utinam  posses  ei  persuadere
continentiam, ut sine impedimento redderes Deo
quod te debere cognoscis.  Sed si cum illa agere
non potes, serva saltem pudicitiam coniugalem, et
roga  Deum,  qui  te  de  necessitatibus  eruet,  ut
quod  non  potes  modo,  possis  aliquando.
Verumtamen  ut  Deum  diligas,  non  diligas
mundum ;  ut  in  ipsis  bellis,  si  adhuc  in  eis  te
versari opus est, fidem teneas, pacem quaeras ; ut
ex  mundi  bonis  facias  bona  opera,  et  propter
mundi  bona  non  facias  opera  mala,  aut  non
impedit coniux, aut impedire non debet. Haec ad
te, fili dilectissime, ut scriberem caritas iussit, qua
te secundum Deum, non secundum hoc saeculum
diligo :  quia  et  cogitans  quod  scriptum  est :
Corripe  sapientem,  et  amabit  te ;  corripe  stultum,  et
adiciet  odisse  te2988 ;  non  te  utique  stultum,  sed
sapientem debui cogitare. [250]

EPISTOLA CCXXI.2989

DOMINO  MERITO  VENERABILI,  ET  VERE
BEATISSIMO  PATRI  AUGUSTINO  EPISCOPO,
QUODVULTDEUS DIACONUS.

2988 Prov 9, 8 (cf. sec. LXX : prosqhvsei).
2989 Ex 8 Tomo edit.  vet.,  ante lib. de Hæresibus,  quæ autem 221 erat,
nunc 119. – Scripta circa an. 427.
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Quodvultdeus  Augustino,  flagitans  ut  hæreseon
omnium,  quæ  adversus  Christianam  fidem pullularunt,
catalogum  scribat,  earumque  errores  et  ritus  paucis
complectatur.

I. Diu  trepidus  fui,  et  ausus  hos  meos  aliquoties
distuli :  sed  me  principaliter,  ut  dici  assolet,  animavit
Beatitudinis  tuae  benevolentia  omnibus  comprobata :
quam  dum  considero,  magis  timui  ne  non  petendo
superbus, non quaerendo desidiosus, non pulsando piger a
Domino  iudicarer.  Sufficere  autem  mihi  crederem
huiusmodi  tantummodo  voluntatem,  si  fructum  adipisci
non possem : cum autem pro certo noverim, ostium divini
sermonis2990,  quod  Venerationi  tuae  coelestis  gratia
patefecit,  paratam  esse  mentem  tuam  sanctam,  quam
possidet  Christus,  non solum cunctis volentibus pandere,
verum  etiam  nolentibus,  ut  introire  non  pigeat,
persuadere ;  occupationi  Reverentiae  tuae  multiloquio
superfluo moram non faciam, sed desiderium obsecrationis
meae breviter indicabo.

II. Nonnullos  in  clero  huiusce etiam  amplissimae
civitatis  esse  imperitos,  ex  meipso  conicio,  et  quantum
universo  illi  ordini  profuturum  sit  quod  expeto, [251]
considerationi  Sanctitatis  tuae  discutiendum  offero.
Privilegium namque cunctorum qui hoc de spiritalibus tuis
laboribus promerentur, etiam me indignum consecuturum
esse  praesumo,  domine  merito  venerabilis,  et  vere
beatissime pater. Precor igitur Pietatem tuam, ut ex quo
Christiana  religio  haereditatis  promissae  nomen  accepit,
quae  haereses  fuerint,  sint ;  quos  errores  intulerint,
2990 Col 4, 3.
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inferant ;  quid  adversus  catholicam Ecclesiam senserint,
sentiant,  de  fide,  de  Trinitate,  de  Baptismo,  de
Poenitentia,  de  homine  Christo,  de  Deo  Christo,  de
resurrectione,  de Novo et Vetere  Testamento ;  et omnia
omnino,  quibus  a  veritate  dissentiunt :  quae  etiam
Baptismum habeant, quaeve non habeant ; et post quas
baptizet, nec tamen rebaptizet Ecclesia ; qualiter suscipiat
venientes,  et quid singulis lege, auctoritate, atque ratione
respondeat, digneris exponere.

III. Nec me tantae Beatitudo tua credat ineptiae, ut
non  inspiciam quantis  et  quam ingentibus  voluminibus
opus sit, ut possint ista dissolvi. Verum hoc ego fieri non
expeto ; id enim multipliciter factum esse non dubito : sed
breviter,  perstricte  atque  summatim,  et  opiniones  rogo
cuiuslibet haeresis exponi, et quid contra teneat Ecclesia
catholica, quantum instructioni satis est, subdi : ut velut
quodam  ex  omnibus  concepto  commonitorio,  si  quis
aliquam obiectionem aut convictionem uberius, plenius ac
planius nosse voluerit, ad opulenta et magnifica volumina
transmittatur,  quibus  a  diversis,  et  praecipue  a
Veneratione  tua  in  hoc  ipsum  constat  elaboratum.
Sufficiet  autem  admonitio  talis,  ut  puto,  doctis  et
imperitis,  otiosis  et  occupatis,  et  ad  cuiuslibet  gradus
ministerium Ecclesiae undecumque promotis ; dum et ille
qui  multa legit,  eadem breviter recordatur,  et compendio
ignarus  instruitur,  ut  noverit  quid  teneat,  quid  evitet,
[252] quid aversetur ne faciat, quid ut faciat assequatur.
Fortassis autem, si tamen quod arbitror verum est, etiam
adversus  calumniantium  malignas  mentes  et  dolosa
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labia2991 opus  hoc  parvum  inter  caetera  magnifica
testimonio  coronae  tuae  non  deerit :  ut  quibus  patet
campus calumniandi  profusior,  validis  et  ex omni parte
conclusis  fidei  limitibus  coarctati,  omnibusque  veritatis
telorum generibus circumacti, etiam uno multiformi iaculo
repente  prostrati,  morticinos  spiritus  non  audeant
anhelare.

IV. Video  quam  onerosus  exsistam,  meliora
cogitanti,  et  disponenti  maiora  sancto  seni,  et  querelas
corporis sustinenti. Sed per Christum Dominum rogo, qui
te participem sapientiae suae sine invidia esse concessit, ut
hanc  gratiam  dones  indoctis  Ecclesiae,  qui  te  agnoscis
sapientibus  atque  insipientibus  debitorem2992,  merito  ac
iure  dicturus :  Videte  quoniam  non  mihi  soli
laboravi, sed omnibus exquirentibus veritatem2993.
Potui  adhuc  offerre  supplices  et  multiplices  preces,  et
mecum  imperitorum  classes  adsciscere ;  sed  malui  iam
audire dictantem, quam adhuc occupare legentem. [253]

EPISTOLA CCXXII.2994

DILECTISSIMO  FILIO  ET  CONDIACONO
QUODVULTDEO, AUGUSTINUS EPISCOPUS.

Augustinus  Quodvultdeo,  excusans  propositi  operis
difficultatem, remque ab aliis tentatam esse admonens.

2991 Ps 11, 3-4.
2992 Rom 1, 14.
2993 Eccli 24, 34 ; 33, 18.
2994 Ex 8 Tomo edit. prior, ante lib. de Hæresibus, quæ autem 222 erat,
nunc 120. – Scripta paulo post superiorem.
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I. Acceptis  litteris  Caritatis  tuae,  ubi  a  me
ardentissimo  studio  postulasti  ut  de  omnibus
haeresibus quae post Domini Salvatoris adventum
adversus  eius  doctrinam  pullulaverunt,  aliquid
breviter  scriberem ;  quam  sit  hoc  difficile,
continuo  reperta  occasione  rescripsi  per  filium
meum  Hipponensium  primarium  Philocalum :
mox  autem  etiam  ista  oblata  est,  qua  nunc
rescribo,  et  breviter  difficultatem  operis  eius
ostendo.

II. Philastrius  quidam  Brixiensis  episcopus,
quem cum sancto Ambrosio Mediolani etiam ipse
vidi,  scripsit  hinc  librum ;  nec  illas  haereses
praetermittens,  quae  in  populo  Iudaeo  fuerunt
ante  adventum  Domini,  easque  viginti  octo
commemoravit ;  et  post  Domini  adventum
centum  viginti  octo.  Scripsit  hinc  etiam  graece
episcopus  Cyprius  Epiphanius,  in  doctrina
catholicae  fidei  laudabiliter  diffamatus :  sed ipse
utriusque  temporis  haereses  colligens,  octoginta
complexus est. Cum ergo ambo id vellent facere
quod a me petis, quantum tamen inter se differant
de numero interim sectarum, vides : quod utique
non evenisset, nisi aliud uni [254] eorum videretur
esse  haeresis,  et  aliud  alteri.  Neque  enim
putandum est aliquas ignorasse Epiphanium, quas
noverat  Philastrius,  cum  Epiphanium  longe
Philastrio  doctiorem  invenerimus ;  ita  ut
Philastrium  potius  dicere  deberemus  latuisse
plurimas, si tam plures esset ille complexus, et iste
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pauciores. Sed procul dubio in ea quaestione ubi
disceptatur quid sit haeresis, non idem videbatur
ambobus ; et revera hoc omnino definire difficile
est : et ideo cavendum, cum omnes in numerum
redigere  conamur,  ne  praetermittamus  aliquas,
quamvis haereses sint ; aut annumeremus aliquas,
cum haereses non sint. Vide ergo ne forte librum
sancti Epiphanii tibi mittere debeam : ipsum enim
arbitror  Philastrio  doctius  hinc  locutum ;  qui
possit apud Carthaginem in latinam linguam verti
facilius  atque commodius,  ut  tu  potius  praestes
nobis quod quaeris a nobis.

III. Perlatorem  multum  commendo.
Subdiaconus  est  de  nostra  dioecesi ;  de  fundo
autem viri spectabilis, nobisque carissimi Orontii.
Pro illo autem, et pro eius patre, a quo adoptatus
est,  etiam  ad  ipsum  scripsi :  quas  litteras  cum
legerit christiana Benignitas tua, peto ut eas apud
memoratum  virum  tua  intercessione  adiuvare
digneris.  Misi  autem  cum  illo  etiam  hominem
Ecclesiae,  ne  ad  tuam  Sanctitatem  difficilis  ei
esset accessus : non enim parum de illo sollicitus
sum ; a qua me sollicitudine Dominus, ut spero,
per tuae caritatis instantiam liberabit. Peto etiam
mihi rescribere non graveris,  quemadmodum sit
in  fide  catholica  ille  Theodosius  per  quem
Manichaei nonnulli sunt proditi ; et ipsi quos ab
eo  proditos,  putamus  esse  correctos.  Si  quid
etiam  de  profectione  sanctorum  episcoporum
forte audivisti, fac ut noverim. Deo vivas. [255]
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EPISTOLA CCXXIII.2995

DOMINO  MERITO  VENERABILI,  AC  VERE
BEATISSIMO  SANCTO  PATRI  AUGUSTINO
QUODVULTDEUS DIACONUS

Augustino  Quodvultdeus,  rursum  efflagitans  ut
scribat opusculum de hæresibus.

I. Unum quidem Reverentiae tuae commonitorium,
quod  per  ecclesiasticum  dignatus  es  destinare,  suscepi.
Nam quod prius directum esse Beatitudo tua significavit,
per  virum  honorabilem  Philocalum,  necdum  ad  me
pervenit.  Verum  quamvis  conscius  propriorum  semper
fuerim  peccatorum,  nunc  tamen  evidenter  agnovi
adipiscendo illi quod exoravi muneri, meam toti Ecclesiae
impedimento esse personam. Sed omnino confido quoniam
qui per Unici  sui gratiam, humani generis  dignatus est
delere facinora, nec mea in perniciem cunctorum praevalere
permittet,  potiusque  ubi  abundavit  peccatum,  gratiam
faciet  redundare2996,  domine  merito  venerabilis,  ac  vere
beatissime  sancte  pater.  Difficultatem  operis  quod
instruendis  imperitissimis  nobis  per  tuam beneficentiam
praestari  suppliciter  exoravi,  nec  ipse  ignorans  ante
praedixi ; sed de divini fontis ubertate quam tibi Dominus
tribuit, veraci corde praesumpsi.

II. Nam etsi  Philastrius  et  Epiphanius  venerandi
episcopi  tale  aliquid  scripsisse  memorantur,  quod procul
dubio me inter caetera, imo sicut omnia, latet ; non tamen
[256] arbitror eos hanc curam diligentiamque adhibuisse,

2995 Ex 8 tomo edit. vet., ante lib. de Hæresibus, quæ autem 223 erat, ninc
61. – Scripta forte an. 428.
2996 Cf. Rom 5, 20.
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ut  singulis  quibusque  opinionibus  contrarias  etiam
opiniones adiungerent,  ritusque subiicerent ; tum denique
opus illud utriusque qualecumque sit, non habet fortassis
eam quam desidero brevitatem. Frustra etiam homini qui
latina non didicit, graeca facundia delegatur ; quia non ego
tantummodo consilium, sed et auxilium postulavi.  Quid
autem  Venerationem  tuam  de  interpretum  non  solum
difficultate, sed etiam obscuritate admoneam, cum ipse hoc
magis,  ac  plene  diiudices ?  Accedit  ad  causam,  quod
nonnullae  etiam post  illorum  obitum  haereses  emersisse
doceantur, quarum nullam illi fecerint mentionem.

III. Quamobrem ad  peculiare  patrocinium  pietatis
tuae  confugio,  et  voce  mea,  sed  universali  desiderio,
paratum  ad  misericordiam  sacrosanctum  pietatis  pectus
appello ;  sequestratis  saporibus  peregrinis,  considerato
textu  prioris  epistolae,  panem  Afrum,  quem  nostra
provincia  solet  habere praecipuum, coelesti  etiam manna
conditum, sero pulsanti2997, et famem patienti non deneges.
Profecto enim nec ego pulsare cessabo, donec ipse concedas ;
ut  quod  non  impetrat  privilegium,  quod  nullum  est
meritorum, saltem indefessa importunitas mereatur. [257]

EPISTOLA CCXXIV.2998

DOMINO  SINCERITER  DILECTISSIMO,
FRATRI  ET  CONDIACONO  QUODVULTDEO,
AUGUSTINUS EPISCOPUS.

2997 Cf. Lc 11, 5-8.
2998 Ex 8 Tomo vet.  edit.,  ante lib. de Hæresibus,  quæ autem 224 erat,
nonc 125. – Scripta post superiorem.
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Augustinus Quodvultdeo,  spondens se de hæresibus
scriptarum, dum per alias occupationes licebit. Nunc enim
ab Alypio  se  urgeri  dicit,  ut  posterioribus  Juliani  libris
respondeat.

I. Cum mihi haec scribendi offerretur occasio
per Fussalensem presbyterum, quem commendo
caritati tuae, recensui epistolam tuam, in qua petis
ut  de  haeresibus  quae  oriri  potuerunt  ex  quo
Domini in carne nuntiari coepit adventus, aliquid
scriberem. Hoc autem feci, ut viderem utrum iam
deberem opus ipsum aggredi, et inde tibi aliquid
mittere ;  ubi  considerares  tanto  esse  difficilius,
quanto  vis  effici  brevius.  Sed  ne  hoc  quidem
potui, talibus curis supervenientibus impeditus, a
quibus omnino dissimulare non possem : nam me
et ab eo quod habebam in manibus, averterunt.

II. Hoc  autem  est,  ubi  respondeo  libris
Iuliani, quos octo edidit post illos quatuor quibus
ante respondi. Hos enim cum Romae accepisset
frater Alypius, nondum omnes descripserat, cum
oblatam occasionem noluit  praeterire,  per quam
mihi  quinque  transmisit ;  promittens  alios  tres
cito  se  esse  missurum,  et  multum  instans  ne
respondere  differrem.  Cuius  instantia  coactus
sum  remissius  agere  quod  agebam ;  ut  operi
utrique  non [258] deessem,  uni  diebus,  alteri
noctibus,  quando  mihi  ab  aliis  occupationibus
hinc  atque  hinc  venire  non  desistentibus
parceretur.  Agebam  vero  rem  plurimum
necessariam : nam retractabam opuscula mea ; et

1184



si quid in eis me offenderet,  vel  alios offendere
posset,  partim  reprehendendo,  partim
defendendo quod legi deberet et posset, operabar.
Et  duo  volumina  iam  absolveram,  retractatis
omnibus  libris  meis,  quorum  numerum
nesciebam :  eosque  ducentos  triginta  duos  esse
cognovi.  Restabant  epistolae,  deinde  tractatus
populares,  quos  Graeci  homilias vocant.  Et
plurimas iam epistolarum legeram, sed adhuc nihil
inde  dictaveram,  cum me etiam isti  Iuliani  libri
occupare  coeperunt,  quorum  nunc  quarto
respondere  coepi.  Quando  ergo  id  explicavero,
quintoque respondero, si tres non supervenerint,
dispono  (si  Deus  voluerit)  et  quod  poscis
incipere, simul agens utrumque, et hoc scilicet, et
illud  de  retractatione  opusculorum  meorum,
nocturnis  et  diurnis  temporibus  in  singula
distributis.

III. Hoc  ideo  insinuavi  Sanctitati  tuae,  ut
quantum  tibi  desiderium  est  sumendi  quod
poscis,  tanto flagrantius  a  Domino mihi  poscas
adiutorium,  quo  serviam  laudabili  studio  tuo,
atque  utilitati  eorum  quibus  id  existimas
profuturum, domine sinceriter dilectissime frater.
Commendo  iterum  perlatorem,  et  negotium
propter  quod  eo  perrexit ;  si  cognoveris  apud
quem agendum sit, peto ne pigeat adiuvare. Non
enim possumus necessitates  hominum eiusmodi
deserere, qui nostri non coloni,  sed quod maius
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est,  fratres  sunt,  et  in  caritate Christi  ad curam
pertinent nostram. Deo vivas. [259]

EPISTOLA CCXXV.2999

DOMINO  BEATISSIMO  PAPAE,
INEFFABILITER  MIRABILI,  INCOMPARABILITER
HONORANDO, PRAESTANTISSIMO PATRONO AU
GUSTINO, PROSPER.

Prosper Augustino, de reliquis Pelagianæ hæreseos in
Gallia sub catholico nomine clam succrescentibus certiorem
ipsum faciens, ac referens quorumdam querelas de iis quæ
Augustinus  adversus  Pelagianos  scripsisset  de  hominum
discretione,  de  vocatione  secundum  propositum  ac
prædestinatione  electorum,  de  præveniente  gratia,  deque
præfixo  electorum  numero ;  petens  ut  quæ  in  istis
quæstionibus  obscuriora  sunt,  quam  lucidissimis
expositionibus aperiat.

I. Ignotus quidem tibi facie, sed iam aliquatenus, si
reminiscaris,  animo  ac  sermone  compertus ;  nam  per
sanctum fratrem meum Leontium diaconum misi epistolas
et  recepi ;  nunc quoque  Beatitudini  tuae  scribere  audeo,
non solum salutationis,  ut  tunc, studio,  sed etiam fidei,
qua Ecclesia vivit, affectu. Excubante enim pro universis
membris corporis  Christi3000 vigilantissima industria tua,
et  adversus  haereticarum  doctrinarum  insidias  veritatis
virtute  pugnante,  nullo  modo  mihi  verendum putavi  ne
onerosus  tibi,  aut  importunus  essem  in  eo  quod  ad

2999 Ex 7 Tomo præfixa lib. de prædestinatione sanctorum quæ porro 225
erat, nonc 126. – Scripta an. 428 aut 429.
3000 Cf. Eph 5, 30 ; 1 Cor 12, 27.
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multorum salutem, ac perinde ad pietatem tuam pertinet :
cum potius reum futurum esse me [260] crederem, si ea,
quae valde perniciosa esse intellego, ad specialem patronum
fidei non referrem.

II. Multi ergo servorum Christi qui in Massiliensi
urbe consistunt, in Sanctitatis tuae scriptis quae adversus
Pelagianos  haereticos  condidisti,  contrarium  putant
patrum opinioni et ecclesiastico sensui, quidquid in eis de
vocatione electorum secundum Dei propositum disputasti.
Et cum aliquandiu tarditatem suam culpare maluerint,
quam  non  intellecta  reprehendere,  quidamque  eorum
lucidiorem super  hoc  atque  apertiorem Beatitudinis  tuae
expositionem  voluerint  postulare ;  evenit  ex  dispositione
misericordiae  Dei,  ut  cum  quosdam3001 intra  Africam
similia  movissent,  librum  de Correptione et Gratia,
plenum  divinae  auctoritatis  emitteres.  Quo  in  notitiam
nostram insperata opportunitate delato, putavimus omnes
querelas  resistentium  sopiendas ;  quia  universis
quaestionibus  de  quibus  consulenda  erat  Sanctitas  tua,
tam  plene  illic  absoluteque  responsum  est,  quasi  hoc
specialiter  studueris,  ut  quae  apud  nos  erant  turbata
componeres. Recensito autem hoc Beatitudinis tuae libro,
sicut  qui  sanctam  atque  apostolicam  doctrinae  tuae
auctoritatem  antea  sequebantur,  intellegentiores  multo
instructioresque  sunt  facti ;  ita  qui  persuasionis  suae
impediebantur  obscuro,  aversiores  quam  fuerant,
recesserunt.  Quorum  tam  abrupta  dissensio  primum
propter ipsos metuenda est, ne tam claris tamque egregiis
in  omnium  virtutum  studio  viris  spiritus  pelagianae
3001 Adrumetinos monachos.
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impietatis  illudat :  deinde  ne  simpliciores  quique,  apud
quos  horum  magna  est  de  probitatis  contemplatione
reverentia,  hoc  tutissimum  sibi  aestiment  quod  audiant
eos, quorum auctoritatem sine iudicio sequuntur, asserere.

III. Haec  enim ipsorum definitio  ac  professio  est :
[261] Omnem quidem hominem Adam peccante peccasse ;
et  neminem  per  opera  sua,  sed  per  Dei  gratiam
regeneratione  salvari :  universis  tamen  hominibus
propitiationem, quae est in Sacramento sanguinis Christi,
sine exceptione esse propositam, ut quicumque ad fidem et
ad Baptismum accedere voluerint, salvi esse possint. Qui
autem credituri sunt, quive in ea fide, quae deinceps per
gratiam sit iuvanda, mansuri sunt, praescisse ante mundi
constitutionem  Deum,  et  eos  praedestinasse  in  regnum
suum3002, quos gratis vocatos, dignos futuros electione, et de
hac  vita  bono  fine  excessuros  esse  praeviderit.  Ideoque
omnem hominem ad credendum et ad operandum divinis
institutionibus  admoneri,  ut  de  apprehendenda  vita
aeterna  nemo  desperet,  cum  voluntariae  devotioni
remuneratio sit parata. Hoc autem propositum vocationis
Dei,  quo vel ante mundi initium, vel in ipsa conditione
generis humani, eligendorum et reiiciendorum dicitur facta
discretio,  ut  secundum quod  placuit  Creatori,  alii  vasa
honoris,  alii  vasa  contumeliae  sint  creati3003,  et  lapsis
curam resurgendi  adimere,  et  sanctis  occasionem  teporis
afferre ; eo quod in utraque parte superfluus labor sit, si
neque reiectus ulla industria possit intrare, neque electus
ulla  neglegentia  possit  excidere :  quoquo  enim  modo  se

3002 Eph 1, 4 ; Mt 25, 34.
3003 Cf. Rom 9, 18. 21.
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egerint,  non  posse  aliud  erga  eos  quam Deus  definivit,
accidere ;  et  sub  incerta  spe  cursum  non  posse  esse
constantem,  cum, si  aliud habeat praedestinantis  electio,
cassa  sit  adnitentis  intentio.  Removeri  itaque  omnem
industriam, tollique virtutes, si Dei constitutio humanas
praeveniat  voluntates :  et  sub  hoc  praedestinationis
nomine,  fatalem  quamdam  induci  necessitatem ;  aut
diversarum naturarum dici Dominum conditorem, si nemo
aliud  possit  esse  quam factus  est.  Atque  ut  brevius  ac
plenius quod opinantur exponam, [262] quidquid in libro
hoc ex contradicentium sensu Sanctitas tua sibi opposuit,
quidquid etiam in libris contra Iulianum ab ipso sub hac
quaestione obiectum, potentissime debellasti ; hoc totum ab
istis  sanctis  intentiosissime  conclamatur.  Et  cum contra
eos  scripta  Beatitudinis  tuae  validissimis  et  innumeris
testimoniis divinarum Scripturarum instructa proferimus,
ac  secundum  formam  disputationum  tuarum,  aliquid
etiam  ipsi  quo  concludantur  astruimus ;  obstinationem
suam vetustate defendunt : et ea quae de Epistola apostoli
Pauli Romanis scribentis3004,  ad manifestationem divinae
gratiae praevenientis electorum merita proferuntur, a nullo
umquam  ecclesiasticorum  ita  esse  intellecta,  ut  nunc
sentiuntur,  affirmant.  Cumque  ut  ipsi  ea  exponant
secundum  quorum  velint  sensa,  deposcimus,  nihil  se
profitentur invenisse quod placeat, et de his taceri exigunt,
quorum  altitudinem  nullus  attigerit.  Eo  postremo
pervicacia  tota  descendit,  ut  fidem nostram aedificationi
audientium contrariam esse definiant, ac sic, etiamsi vera
sit,  non  promendam :  quia  et  perniciose  non  recipienda
3004 Cf. Rom 9, 14-21.
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tradantur ;  et  nullo  periculo,  quae  intellegi  nequeant,
conticeantur.

IV. Quidam  vero  horum  in  tantum  a  pelagianis
semitis non declinant, ut cum ad confitendam eam Christi
gratiam  quae  omnia  praeveniant  merita  humana,
cogantur, ne si meritis redditur, frustra gratia nominetur ;
ad  conditionem  hanc  velint  uniuscuiusque  hominis
pertinere,  in  qua  eum  nihil  prius  merentem,  quia  nec
existentem,  liberi  arbitrii  et  rationalem gratia  Creatoris
instituat,  ut  per  discretionem  boni  et  mali3005,  et  ad
cognitionem  Dei  et  ad  obedientiam  mandatorum  eius
possit  suam dirigere  voluntatem, atque ad hanc gratiam
qua  in  Christo  renascimur,  pervenire,  per  naturalem
scilicet  facultatem,  petendo,  quaerendo,  pulsando3006 :  ut
ideo accipiat, ideo [263] inveniat, ideo introeat, quia bono
naturae bene usus, ad istam salvantem gratiam, initialis
gratiae ope meruerit pervenire. Propositum autem vocantis
gratiae in hoc  omnino definiunt,  quod Deus constituerit
nullum  in  regnum  suum,  nisi  per  Sacramentum
regenerationis  assumere,  et  ad  hoc  salutis  donum omnes
homines  universaliter,  sive  per  naturalem,  sive  per
scriptam  legem,  sive  per  evangelicam  praedicationem
vocari : ut et qui voluerint, fiant filii Dei, et inexcusabiles
sint qui fideles esse noluerint ; quia iustitia Dei in eo sit,
ut qui non crediderint, pereant3007 ; bonitas in eo appareat,
si  neminem repellat  a  vita,  sed  indifferenter  universos

3005 Hebr 5, 14.
3006 Mt 7, 7-8 ; Lc 11, 9-10.
3007 Rom 1, 20.
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velit salvos fieri et in agnitionem veritatis venire3008.
Iam  hic  proferunt  testimonia  quibus  divinarum
Scripturarum cohortatio ad obediendum incitat hominum
voluntates,  qui  ex  libero  arbitrio,  aut  faciant  quae
iubentur,  aut  neglegant :  et  consequens  putant  ut  quia
praevaricator ideo dicitur non obedisse, quia noluit, fidelis
quoque non dubitetur ob hoc devotus fuisse, quia voluit ; et
quantum quisque ad malum, tantum habeat facultatis ad
bonum ; parique momento animum se vel ad vitia, vel ad
virtutes movere, quem bona appetentem gratia Dei foveat,
mala sectantem damnatio iusta suscipiat.

V. Cumque  inter  haec  innumerabilium  illis
multitudo  obicitur  parvulorum,  qui  utique  excepto
originali peccato, sub quo omnes homines similiter in primi
hominis  damnatione  nascuntur,  nullas  adhuc  habentes
voluntates. nullas proprias actiones, non sine Dei iudicio
secernuntur ;  ut  ante  discretionem  boni  ac  mali  de  usu
vitae  istius  auferendi,  alii  per  regenerationem3009 inter
coelestis  regni  assumantur  haeredes,  alii  sine  Baptismo
inter  mortis  perpetuae  transeant  debitores :  tales  aiunt
perdi,  talesque  salvari,  quales  futuros  illos  in  annis
maioribus,  si  ad [264] activam  servarentur  aetatem,
scientia divina praeviderit Nec considerant se gratiam Dei,
quam  comitem,  non  praeviam  humanorum  volunt  esse
meritorum, etiam illis voluntatibus subdere, quas ab ea,
secundum suam phantasiam, non negant esse praeventas.
Sed  in  tantum  quibuscumque  commentitiis  meritis
electionem Dei subiciunt, ut quia praeterita non exstant,

3008 1 Tim 2, 4.
3009 Hebr 5, 14.

1191



futura,  quae  non sint  futura,  confingant,  novoque  apud
illos  absurditatis genere, et non agenda praescita sint, et
praescita non  acta sint.  Hanc sane  de humanis  meritis
praescientiam  Dei,  secundum  quam  gratia  vocantis
operetur,  multo sibi rationabilius videntur astruere,  cum
ad earum nationum contemplationem venitur, quae vel in
praeteritis  saeculis  dimissae  sunt  ingredi  vias
suas3010,  vel  nunc  quoque  adhuc  in  veteris  ignorantiae
impietate depereunt, nec ulla eis aut Legis aut Evangelii
illuminatio  coruscavit ;  cum  tamen,  in  quantum
praedicatoribus  ostium  apertum  est  et  via  facta  est,
gentium  populus,  qui  sedebat  in  tenebris  et  in
umbra  mortis3011,  lucem  viderit  magnam ;  et  qui
quondam non populus, nunc autem populus Dei sit ;  et
quorum  aliquando  non  misertus  est,  nunc  autem
misereatur3012 : praevisos inquiunt a Domino credituros, et
ad  unamquamque  gentem  ita  dispensata  tempora  ac
ministeria  magistrorum,  ut  exortura  erat  bonarum
credulitas  voluntatum :  nec  vacillare  illud,  quod  Deus
omnes homines velit salvos fieri, et in agnitionem
veritatis  venire3013 ;  quandoquidem  inexcusabiles  sint
qui  et  ad  unius  veri  Dei  cultum  potuerint  instrui
intellegentia naturali,  et Evangelium ideo non audierint,
quia nec fuerint recepturi. [265]

VI. Pro universo autem humano genere mortuum esse
Dominum nostrum Iesum Christum, et neminem prorsus

3010 Act 14, 15.
3011 Is 9, 2 ; Mt 4, 16.
3012 Os 2, 24. 23 ; Rom 9, 25 ; 1 Pt 2, 10.
3013 1 Tim 2, 4.
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a  redemptione  sanguinis  eius  exceptum,  etiamsi  omnem
hanc vitam alienissima ab eo mente pertranseat ; quia ad
omnes  homines  pertineat  divinae  misericordiae
Sacramentum :  quo  ideo  plurimi  non  renoventur,  quia
quod  nec  renovari  velle  habeant,  praenoscantur.  Itaque,
quantum  ad  Deum  pertinet,  omnibus  paratam  vitam
aeternam ; quantum autem ad arbitrii libertatem, ab his
eam apprehendi, qui Deo sponte crediderint, et auxilium
gratiae merito credulitatis  acceperint.  In istam vero talis
gratiae  praedicationem  hi,  quorum  contradictione
offendimur,  cum  prius  meliora  sentirent,  ideo  se  vel
maxime  contulerunt,  quia  si  profiterentur  ab ea  omnia
bona merita praeveniri, et ab ipsa ut possint esse, donari ;
necessitate  concederent  Deum  secundum  propositum  et
consilium  voluntatis  suae,  occulto  iudicio,  et  opere
manifesto,  aliud vas condere in honorem, aliud in
contumeliam3014 ; quia  nemo  nisi  per  gratiam
iustificetur,  et  nemo nisi  in  praevaricatione  nascatur3015.
Sed  refugiunt  istud  fateri,  divinoque  adscribere  operi
sanctorum  merita  formidant ;  nec  acquiescunt
praedestinatum electorum numerum nec  augeri  posse  nec
minui, ne locum apud infideles ac neglegentes cohortantium
incitamenta  non  habeant,  ac  superflua  sit  industriae  ac
laboris  indictio,  cuius  studium  cessante  electione
frustrandum sit : ita demum enim posse unumquemque ad
correctionem  aut  ad  profectum  vocari,  si  se  sciat  sua
diligentia bonum esse posse, et libertatem suam ob hoc Dei
auxilio iuvandam, si quod Deus mandat, elegerit. Ac sic,

3014 Rom 9, 21.
3015 Cf. Rom 3, 24.
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cum in his qui tempus acceperunt liberae voluntatis, duo
sint quae humanam operentur salutem, Dei scilicet gratia
et hominis [266] obedientia ; priorem volunt obedientiam
esse quam gratiam, ut initium salutis ex eo qui salvatur,
non  ex  eo  credendum  sit  stare  qui  salvat,  et  voluntas
hominis divinae gratiae sibi pariat opem, non gratia sibi
humanam subiciat voluntatem.

VII. Quod cum perversissimum esse,  revelante Dei
misericordia, et instruente nos tua Beatitudine noverimus ;
possumus quidem ad non credendum esse constantes, sed
ad auctoritatem talia sentientium non sumus pares : quia
multum nos et vitae meritis antecellunt, et aliqui eorum,
adepto nuper summi sacerdotii honore, supereminent ; nec
facile quisquam praeter paucos perfectae gratiae intrepidos
amatores,  tanto  superiorum  disputationibus  ausus  est
contraire. Ex quo non solum his qui eos audiunt, verum
etiam  ipsis  qui  audiuntur,  cum  dignitatibus  crevit
periculum ;  dum et  multos  reverentia  eorum aut  inutili
cohibet  silentio,  aut  incurioso  ducit  assensu ;  et
saluberrimum  ipsis  videtur  quod  pene  nullius
contradictione  reprehenditur.  Unde,  quia  in  istis
pelagianae  pravitatis  reliquiis  non  mediocris  virulentiae
fibra  nutritur,  si  principium  salutis  male  in  homine
collocatur ;  si  divinae  voluntati  impie  voluntas  humana
praefertur,  ut  ideo quis  adiuvetur  quia  voluit,  non  ideo
quia  adiuvatur,  velit ;  si  originaliter  malus  receptionem
boni non a summo bono, sed a semetipso inchoare male
creditur ;  si  aliunde Deo placetur,  nisi  ex eo  quod ipse
donaverit :  tribue  nobis  in  hac  causa,  papa  beatissime,
pater optime, quantum iuvante Domino potes, diligentiam
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pietatis tuae, ut quae in istis quaestionibus obscuriora, et
ad  percipiendum  difficiliora  sunt,  quam  lucidissimis
expositionibus digneris aperire.

VIII. Ac  primum,  quia  plerique  non  putant
christianam  fidem  hac  dissensione  violari,  quantum
periculi [267] sit in eorum persuasione patefacias. Deinde,
quomodo per istam praeoperantem et cooperantem gratiam
liberum  non  impediatur  arbitrium.  Tum,  utrum
praescientia Dei ita secundum propositum maneat, ut ea
ipsa quae sunt proposita, sint accipienda praescita : an per
genera causarum et species personarum ista varientur ; ut
quia  diversae  sunt  vocationes  in  his  qui  nihil  operaturi
salvantur, quasi solum Dei propositum videatur existere ;
in  his  autem  qui  aliquid  boni  acturi  sunt,  per
praescientiam  possit  stare  propositum :  an  vero
uniformiter, licet dividi praescientia a proposito temporali
distinctione non possit, praescientia tamen quodam ordine
sit  subnixa  proposito ;  et  sicut  nihil  sit  quorumcumque
negotiorum, quod non scientia divina praevenerit, ita nihil
sit  boni,  quod  in  nostram  participationem  non  Deo
auctore  defluxerit.  Postremo,  quemadmodum  per  hanc
praedicationem  propositi  Dei,  quo  fideles  fiunt  qui
praeordinati  sunt  ad  vitam aeternam,  nemo  eorum qui
cohortandi  sunt  impediatur,  nec  occasionem  neglegentiae
habeant,  si  se  praedestinatos  esse  desperent.  Illud  etiam
qualiter  diluatur,  quaesumus,  patienter  insipientiam
nostram ferendo demonstres,  quod retractatis priorum de
hac  re  opinionibus,  pene  omnium par  invenitur  et  una
sententia,  qua  propositum  et  praedestinationem  Dei
secundum praescientiam receperunt ; ut ob hoc Deus alios
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vasa  honoris,  alios  contumeliae  fecerit3016,  quia  finem
uniuscuiusque praeviderit, et sub ipso gratiae adiutorio in
qua futurus esset voluntate et actione praescierit.

IX. Quibus  omnibus  enodatis,  et  multis  insuper,
quae  altiore  intuitu  ad  causam hanc  pertinentia  magis
potes  videre,  discussis ; credimus et speramus non solum
tenuitatem  nostram  disputationum  tuarum  praesidio
roborandam, sed etiam ipsos quos meritis atque honoribus
[268] claros  caligo  istius  opinionis  obscurat,
defaecatissimum  lumen  gratiae  recepturos.  Nam  unum
eorum  praecipuae  auctoritatis  et  spiritalium  studiorum
virum, sanctum Hilariumliv Arelatensem episcopum, sciat
Beatitudo tua admiratorem sectatoremque in aliis omnibus
tuae esse doctrinae ;  et de hoc  quod in querelam trahit,
iampridem  apud  Sanctitatem  tuam  sensum  suum  per
litteras  velle  conferre.  Sed quia  utrum hoc  facturus,  aut
quo  fine  sit  facturus  incertum  est,  et  omnium  nostrum
fatigatio,  providente  hoc praesenti  saeculo Dei gratia,  in
tuae caritatis et scientiae vigore respirat ; adde eruditionem
humilibus,  adde increpationem superbis.  Necessarium et
utile  est  etiam  quae  scripta  sunt  scribere,  ne  leve
existimetur  quod  non  frequenter  arguitur.  Sanum enim
putant esse quod non dolet, nec vulnus superductum cute
sentiunt : sed intellegant perventurum ad sectionem, quod
habuerit  perseverantem  tumorem.  Gratia  Dei  et  pax
Domini nostri Iesu Christi coronet te in omni tempore, et
ambulantem de virtute in virtutem glorificet in aeternum,
domine  papa  beatissime,  ineffabiliter  mirabilis,

3016 Rom 9, 21.
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incomparabiliter  honorande,  praestantissime  patrone.
[269]

EPISTOLA CCXXVI.3017

DOMINO  BEATISSIMO  AC  TOTO  AFFECTU
DESIDERANDO,  ET  MULTUM  IN  CHRISTO
SUSCIPIENDO PATRI AUGUSTINO, HILARIUS.lv

Hilarius Augustino, de eodem argumento.
I. Si  cessantibus  contradicentium  quaestionibus

gratae sunt plerumque studiosorum inquisitiones, ut etiam
illa quae absque periculo ignorarentur, ediscant ; arbitror
gratiorem  fore  sedulitatem  nostrae  relationis,  quae  dum
indicat  secundum  quorumdam  prosecutiones  quaedam
adversantia  veritati,  non  tam  sibi  quam  illis  qui
turbantur et turbant, per consilium sanctitatis tuae satagit
provideri, domine beatissime ac toto affectu desiderande, et
multum in Christo suscipiende pater.

II. Haec sunt itaque quae Massiliae, vel aliis etiam
locis  in  Gallia  ventilantur.  Novum  et  inutile  esse
praedicationi quod quidam secundum propositum eligendi
dicantur, ut id nec arripere valeant nec tenere, nisi credendi
voluntate  donata.  Excludi  putant  omnem  praedicandi
vigorem,  si  nihil  quod  per  eum excitetur,  in  hominibus
remansisse  dicatur.  Consentiunt  omnem  hominem  in
Adam periisse, nec inde quemquam posse proprio arbitrio
liberari : sed id conveniens asserunt veritati, vel congruum
praedicationi, ut, cum prostratis et numquam suis viribus
surrecturis  annuntiatur  obtinendae  salutis  occasio,  eo

3017 Ex 7 Tomo edit. vet. præfixa lib. de Prædestinatione SS. quæ porro
216 erat, nunc 256. – Scripta eodem tempore.
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merito quo voluerint et crediderint a suo morbo [270] se
posse sanari, et ipsius fidei augmentum, et totius sanitatis
suae consequantur effectum. Caeterum ad nullum opus vel
incipiendum,  nedum  perficiendum,  quemquam  sibi
sufficere  posse  consentiunt :  neque  enim  alicui  operi
curationis  eorum  annumerandum  putant,  exterrita  et
supplici  voluntate,  unumquemque  aegrotum velle  sanari.
Quod enim dicitur :  Crede,  et  salvus eris3018 ; unum
horum exigi  asserunt,  aliud offerri ;  ut  propter  id quod
exigitur,  si  redditum  fuerit,  id  quod  offertur  deinceps
tribuatur.  Unde  consequens  putant  exhibendam  ab  eo
fidem,  cuius  naturae  id  voluntate  Conditoris  concessum
est ; et nullam ita depravatam vel exstinctam putant, ut
non  debeat  vel  possit  se  velle  sanari ;  propter  quod  vel
sanetur quis a sua, vel, si noluerit, cum sua aegritudine
puniatur. Nec negari gratiam, si praecedere dicatur talis
voluntas,  quae  tantum  medicum  quaerat,  non  autem
quidquam ipsa iam valeat. Nam illa testimonia,  ut est
illud :  Sicut  unicuique  partitus  est  mensuram
fidei3019,  et similia, ad id volunt valere, ut adiuvetur qui
coeperit velle, non ut etiam donetur ut velit ; reiectis ab hoc
dono aliis pariter reis, et qui possent similiter liberari, si
ea  quae  pariter  indignis  praestatur  credendi  voluntas,
etiam ipsis similiter praestaretur. Si autem, aiunt, dicatur
vel  talem omnibus  remansisse,  qua  vel  contemnere  quis
valeat,  vel  obedire,  de  compendio  putant  rationem reddi
electorum  vel  reiectorum in  eo  quod  unicuique  meritum
propriae voluntatis adiungitur.

3018 Rom 10, 9.
3019 Rom 12, 3.
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III. Cum autem dicitur  eis  quare  aliis  vel  alicubi
praedicetur, vel non praedicetur, vel nunc praedicetur quod
aliquando  pene  omnibus,  sicut  nunc  aliquibus  gentibus
non praedicatum sit ; dicunt id praescientiae esse divinae,
ut eo tempore, et ibi, et illis veritas [271] annuntiaretur,
vel  annuntietur,  quando  et  ubi  praenoscebatur  esse
credenda.  Et  hoc  non  solum  aliorum  catholicorum
testimoniis,  sed  etiam  Sanctitatis  tuae  disputatione
antiquiore  se  probare  testantur ;  ubi  tamen  eamdem
gratiam non minore veritatis perspicuitate docueris : ut est
illud  quod  dixit  Sanctitas  tua  in  quaestione  contra
Porphyrium,3020 de  tempore  christianae  religionis,  "Tunc
voluisse  hominibus  apparere  Christum,  et  apud  eos
praedicari doctrinam suam, quando sciebat et ubi sciebat
esse qui in eum fuerant credituri3021" : vel illud de libro in
Epistolam  ad  Romanos :  Dicis  itaque  mihi,  quid
adhuc  conqueritur ?  nam  voluntati  eius  quis
resistit ?3022 "Cui sane inquisitioni, inquis, sic respondet,
ut  intellegamus  spiritalibus  viris,  etiam  non  secundum
terrenum hominem viventibus, patere posse prima merita
fidei  et  impietatis,  quomodo  Deus  praescientia  eligat
credituros,  et  damnet  incredulos :  nec  illos  ex  operibus
eligens, nec istos ex operibus damnans ; sed et illorum fidei
praestans,  ut  bene  operentur,  et  istorum  impietatem
deserendo  obdurans,  ut  male  operentur" ;  et  iterum  in
eodem  libro  superius,  "Aequales  omnes  sunt  ante
meritum, nec potest in rebus omni modo aequalibus electio

3020 Epist. 102 quæst. 2, n. 14.
3021 Cf. AUG., Exp. quar. prop. ex Ep. ad Rom. 62.
3022 Rom 9, 19.
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nominari.  Sed quoniam Spiritus sanctus non datur nisi
credentibus ;  non  quidem  Deus  eligit  opera  quae  ipse
largitur, cum dat Spiritum sanctum, ut per caritatem bona
operemur : sed tamen eligit fidem, quia nisi quis credat, et
in accipiendi voluntate permaneat, non accipit donum Dei,
id est Spiritum sanctum, per quem infusa caritate bonum
possit  operari.  Non  ergo  eligit  opera  cuiusquam  in
praescientia, quae ipse donaturus est : sed fidem eligit in
praescientia ;  ut  quem crediturum esse  praescivit,  ipsum
elegerit  cui  Spiritum [272] sanctum  daret,  ut  bona
operando etiam aeternam vitam consequeretur. Dicit enim
Apostolus :  Idem  Deus  qui  operatur  omnia  in
omnibus3023.  Nusquam autem dictum est,  Deus  credit
omnia  in  omnibus :  quod  enim  credimus,  nostrum est ;
quod  autem  operamur,  illius"3024 ;  et  caetera  in  eodem
opere ; quae se acceptare et probare testantur,  tamquam
convenientia evangelicae veritati.

IV. Caeterum praescientiam,  et  praedestinationem,
vel propositum, ad id valere contendunt, ut eos praescierit,
vel  praedestinaverit,  vel  proposuerit  eligere  qui  fuerant
credituri : nec de hac fide posse dici : Quid habes quod
non accepisti ?3025 cum in eadem natura remanserit, licet
vitiata,  quae  prius  sana  ac  perfecta  donata  sit.  Quod
autem  dicit  Sanctitas  tua,  neminem  perseverare,  nisi
perseverandi  virtute  percepta ;  hactenus  accipiunt,  ut
quibus  datur,  inerti  licet,  praecedenti  tamen  proprio
arbitrio tribuatur : quod ad hoc tantum liberum asserunt,

3023 1 Cor 12, 6.
3024 Cf. AUG., Exp. quar. prop. ex Ep. ad Rom. 60.
3025 1 Cor 4, 7.
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ut velit  vel nolit  admittere  medicinam. Caeterum et ipsi
abominari  se  et  damnare  testantur,  si  quis  quidquam
virium in aliquo remansisse,  quo ad sanitatem progredi
possit, existimet. Nolunt autem ita hanc perseverantiam
praedicari,  ut  non  vel  suppliciter  emereri,  vel  amitti
contumaciter  possit.  Nec  ad  incertum  voluntatis  Dei
deduci se volunt, ubi eis quantum putant ad obtinendum
vel  admittendum,  evidens  est  qualecumque  initium
voluntatis.  Illud  etiam  testimonium  quod  posuisti :
Raptus est ne malitia mutaret intellectum eius3026 ;
tamquam  non  canonicum  definiunt  omittendum.  Unde
illam praescientiam sic accipiunt, ut propter fidem futuram
intellegendi  sint  praesciti :  nec  cuiquam  talem  dari
perseverantiam, a qua non permittatur praevaricari ; sed a
qua possit sua voluntate deficere et infirmari. [273]

V. Asserunt inutilem exhortandi consuetudinem, si
nihil in homine remansisse dicatur, quod correptio valeat
excitare :  quod  quidem  inesse  naturae  sic  se  dicere
confitentur, ut hoc ipso quod ignoranti veritas praedicatur,
ad beneficium praesentis gratiae referendum sit.  Nam si
sic praedestinati sunt, inquiunt, ad utramque partem, ut
de aliis ad alios nullus possit accedere ; quo pertinet tanta
extrinsecus correptionis instantia ? Si ab homine, etsi non
fides  integra,  saltem  vel  dolor  compunctae  infirmitatis
exoritur,  aut  periculum  demonstratae  mortis  horretur.
Nam si  non  potest  timere  quis  unde  terretur,  nisi  ea
voluntate quae sumitur ; non ex eo culpandus quod nunc
non vult : sed in eo et cum eo qui sic aliquando noluit, ut
eam damnationem cum suis posteris  mereretur incurrere,
3026 Sap 4, 11.
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ut numquam recta, semper autem prava vellet appetere. Si
autem  est  qualiscumque  dolor  qui  ad  exhortationem
corripientis  oriatur :  hanc ipsam dicunt  causam, propter
quam vel reiiciatur alius, vel alius assumatur : atque ita
non opus esse partes constitui, quibus nec adiciendum sit
aliquid, nec detrahendum.

VI. Deinde moleste ferunt ita dividi gratiam, quae
vel tunc primo homini data est, vel nunc omnibus datur,
"Ut  ille  acceperit  perseverantiam,  non  qua  fieret  ut
perseveraret,  sed  sine  qua  per  liberum  arbitrium
perseverare non posset : nunc vero sanctis in regnum per
gratiam praedestinatis non tale adiutorium perseverantiae
detur,  sed  tale  ut  eis  perseverantia  ipsa  donetur ;  non
solum  ut  sine  isto  dono  perseverantes  esse  non  possint,
verum  etiam  ut  per  hoc  donum  nonnisi  perseverantes
sint"3027.  His  verbis  Sanctitatis  tuae  ita  moventur,  ut
dicant  quamdam desperationem  hominibus  exhiberi.  Si
enim, aiunt, ita Adam adiutus est, ut et stare posset in
iustitia  et  a [274] iustitia  declinare,  et  nunc  ita  sancti
iuvantur,  ut  declinare  non  possint,  siquidem  eam
acceperunt  volendi  perseverantiam,  ut  aliud  velle  non
possint ; vel sic quidam deseruntur, ut aut nec accedant,
aut,  si  accesserint,  et  recedant :  ad  illam  voluntatem
pertinuisse  dicunt  exhortationis  vel  comminationis
utilitatem,  quae  et  persistendi  et  desistendi  obtinebat
liberam  potestatem ;  non  ad  hanc  cui  nolle  iustitiam
inevitabili necessitate coniunctum est, praeter illos qui sic
concreati sunt his qui cum universa massa damnati sunt,
ut exciperentur per gratiam liberandi.  Unde in hoc solo
3027 Cf. AUG., De corrept. et gratia 12, 34.
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volunt a primo homine omnium distare naturam, ut illum
integris viribus voluntatis iuvaret gratia volentem, sine qua
perseverare  non  poterat :  hos  autem  amissis  et  perditis
viribus  credentes  tantum,  non  solum  erigat  prostratos,
verum  etiam  suffulciat  ambulantes.  Caeterum
quidquidlibet  donatum  sit  praedestinatis,  id  posse  et
amitti et retineri propria voluntate contendunt : quod tunc
falsum  esset,  si  verum  putarent  eam  quosdam
perseverantiam percepisse,  ut  nisi  perseverantes  esse  non
possint.

VII. Inde est quod et illud pariter non accipiunt, ut
eligendorum  reiiciendorumque  esse  definitum  numerum
nolint : atque illius sententiae expositionem, non eam quae
a te est deprompta, suscipiant3028, id est, ut nonnisi omnes
homines  salvos  fieri  velit ;  et  non  eos  tantum  qui  ad
sanctorum numerum pertinebunt,  sed  omnes  omnino,  ut
nullus  habeatur  exceptus3029.  Nec  hoc  timendum,  quod
quidam eo  invito  perire  dicantur :  sed  quomodo,  aiunt,
non vult a quoquam peccari vel deseri iustitiam, et tamen
iugiter  illa  deseritur  contra  eius  voluntatem,
committunturque  peccata ;  ita  eum  salvari  velle  omnes
homines,  nec  tamen  omnes  homines  salvari.  Testimonia
[275] etiam  Scripturae  quae  de  Saüle  vel  de  David
posuisti3030,  non pertinere putant ad quaestionem quae de
exhortatione versatur : alia autem ad id referunt, ut ex his
eam gratiam accipiant commendari, qua unusquisque post
voluntatem  iuvatur ;  vel  ad  ipsam  vocationem,  quae

3028 Cf. AUG., De corrept. et gratia 13, 39 ; 14, 44.
3029 1 Tim 2, 4.
3030 Cf. AUG., De corrept. et gratia 14, 45.
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praestatur  indignis.  Hoc  enim  et  illis  locis  tuorum
opusculorum  et  aliorum,  quae  persequi  longum  est,  se
demonstrare testantur.

VIII. Parvulorum  autem  causam  ad
exemplum maiorum non patiuntur afferri : quam
et  tuam Sanctitatem dicunt  eatenus  attigisse,  ut
incertum esse volueris, ac potius de eorum poenis
malueris  dubitari.  Quod in libro tertio  de Libero
Arbitrio ita  positum  meministi3031,  ut  hanc  eis
occasionem  potuerit  exhibere.  Hoc  etiam  de
aliorum libris  quorum est in Ecclesia  auctoritas,
faciunt  quod perspicit  Sanctitas  tua  non parum
posse iuvare contradictores, nisi maiora, aut certe
vel paria proferantur a nobis : non enim ignorat
prudentissima  pietas  tua  quanto  plures  sint  in
Ecclesia,  qui  auctoritate  nominum  in  sententia
teneantur,  aut  a  sententia  transferantur.  Ad
summam,  fatigatis  omnibus  nobis,  ad  id
prosecutio eorum, vel potius querela convertitur,
consentientibus etiam his qui hanc definitionem
improbare non audent, ut dicant : Quid opus fuit
huiuscemodi  disputationis  incerto  tot  minus
intellegentium corda turbari ? Neque enim minus
utiliter sine hac definitione, aiunt, tot annis a tot
tractatoribus,  tot  praecedentibus  libris  et  tuis  et
aliorum,  cum  contra  alios,  tum  maxime  contra
Pelagianos, catholicam fidem fuisse defensam.

IX. Haec,  mi  pater,  et  alia  interminabiliter
plura,  ut  summa  mea  vota  confitear,  per  me
3031 Cf. AUG., De lib. arbitrio 3, 8, 23.
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deferre  maluissem ;  vel,  quia  hoc  non  merui,
saltem  prolixiore  tempore [276] omnia  quibus
moventur, collecta dirigere : ut quidquid de hac re
contradicitur, quatenus refelli, vel si ia non potest,
tolerari  deberet,  audirem.  Sed  quia  neutrum  ex
voto  provenit,  malui  quomodo  potui  haec
comprehensa  dirigere,  quam  penitus  de  tanta
quorumdam contradictione reticere. Sunt ex parte
tales personae, ut his, consuetudine ecclesiastica,
laicos summam reverentiam necesse sit exhibere.
Quod quidem ita curavimus Deo iuvante servare,
ut,  cum  opus  fuit,  non  taceremus  quae  ad
quaestionis huius assertionem exiguitas nostrarum
virium suggerebat. Sed nunc summatim, quantum
festinatio  perlatoris  admisit,  haec  velut
commonendo suggessi.  Tuae sanctae prudentiae
est  dispicere  quid  facto  opus  sit,  ut  talium  et
tantorum superetur vel  temperetur intentio.  Cui
ego  iam  parum  prodesse  existimo  te  reddere
rationem,  nisi  et  addatur  auctoritas  quam
transgredi  infatigabiliter  contentiosa  corda  non
possint. Sed plane illud tacere non debeo, quod se
dicant tuam Sanctitatem, hoc excepto, in factis et
dictis  omnibus  admirari.  Tuum  erit  decernere
quomodo sit in hoc eorum contradictio toleranda.
Nec mireris quod aliter vel aliqua in hac epistola
addidi,  quantum  puto,  quae  in  superiore  non
dixeram ;  talis  est  enim  nunc  eorum  definitio,
praeter illa quae per festinationem aut oblivionem
fortasse praeterii.
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X. Libros, cum editi fuerint, quos de universo
opere  tuo  moliris,  quaeso  habere  mereamur ;
maxime ut per eorum auctoritatem, si qua tibi in
tuis  displicent,  a  dignitate  tui  nominis  iam non
trepidi  sequestremus.  Librum etiam  de  Gratia  et
Libero  Arbitrio non  habemus ;  superest  ut  eum,
quia  utilem  quaestioni  confidimus,  mereamur
accipere.  Nolo  autem  Sanctitas  tua  sic  me
arbitretur  haec  scribere,  quasi  de  iis  quae  nunc
edidisti,  ego dubitem. Sufficiat  mihi poena mea,
quod a [277] praesentiae  tuae  deliciis  exsulatus,
ubi salubribus tuis uberibus nutriebar, non solum
absentia  tua  crucior,  verum  etiam  pervicacia
quorumdam, qui non tantum manifesta respuunt,
sed etiam non intellecta reprehendunt. Caeterum
hac  suspicione  in  tantum  careo,  ut  potius
infirmitatem  meam,  qua  tales  parum  patienter
fero,  notabilem putem.  Qualiter  autem ad haec
consulendum  iudices,  ut  dixi,  tuae  sapientiae
derelinquo. Nam ad me hoc pertinere credidi, pro
ea quam Christo vel tibi debeo caritate, ut quae in
quaestionem veniunt, non tacerem. Quidquid pro
ea gratia quam in te pusilli cum magnis miramur,
volueris  aut  valueris,  gratissime  accipiemus,
tamquam  a  nobis  carissima  et  reverendissima
auctoritate  decretum.  Sane  quia,  urgente
perlatore, timui ne vel non omnia, vel haec ipsa
minus  digne,  conscius  mearum  virium,  possem
dirigere ;  egi  cum  viro,3032 tum  moribus  tum
3032 Prosperum intelligere videtur, cujus præcedit epistola.
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eloquio et studio claro, ut quanta posset collecta
suis  litteris  intimaret :  quas  coniunctas  his
destinare curavi. Est enim talis qui, etiam praeter
hanc necessitatem, dignus tuae Sanctitatis notitia
iudicetur. Sanctus Leontius diaconus cultor tuus,
cum  meis  parentibus  multum  te  salutat.
Memorem  mei  Paternitatem  tuam  Dominus
Christus  Ecclesiae  suae  annis  pluribus  donare
dignetur, domine pater. Et infra : Sciat Sanctitas
tua,  fratrem  meum,  cuius  maxime  causa  hinc
discessimus,  cum  matrona  sua  ex  consensu
perfectam  Deo  continentiam  devovisse.  Unde
rogamus Sanctitatem tuam, ut orare digneris quo
hoc  ipsum  in  eis  Dominus  confirmare  et
custodire dignetur. [278]

EPISTOLA CCXXVII.3033

AUGUSTINUS, ALYPIO SENI.

Augustinus  Alypio  seni,  de  Gabiniano
recens.baptizato ;  et  de  Dioscoro  miraculis  converso  ad
Christianismum.

Frater  Paulus  hic  est  incolumis,  apportat
negotiorum  suorum  secundas  curas ;  praestabit
Dominus ut etiam ipsae ultimae sint. Multum vos
salutat,  et  narrat  gaudia de Gabiniano,  quod ab
illa  sua  causa  misericordia  Dei  liberatus,  non
solum  christianus,  sed  etiam  fidelis  sit  valde
bonus,  per Pascha proxime baptizatus, in corde

3033 Alias LXVII, quæ autem 227 erat, nunc 124. – Scripta forte an. 428 aut
429, post Pascha.
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atque  in  ore  habens  gratiam  quam  percepit3034.
Quantum eum desiderem, quando explicabo ? sed
nosti ut eum diligam. Archiater etiam Dioscorus
christianus fidelis est, simul gratiam consecutus ;
audi etiam quemadmodum : neque enim cervicula
illa  vel  lingua,  nisi  aliquo  prodigio  domaretur.
Filia eius in qua unica acquiescebat, aegrotabat, et
usque ad totam desperationem salutis temporalis,
eodem ipso  patre  renuntiante,  pervenit.  Dicitur
ergo ;  et  constat,  cum  mihi  hoc  et  ante  fratris
Pauli reditum, comes Peregrinus, vir laudabilis et
bene  christianus,  qui  cum  eis  eodem  tempore
baptizatus  est,  indicarit :  dicitur  ergo  ille  senex
tandem  conversus  ad  implorandam  Christi
misericordiam,  voto  se  obligasse, [279]
christianum fore, si illam salvam videret. Factum
est. At ille quod voverat dissimulabat exsolvere :
sed  adhuc  manus  excelsa3035.  Nam  repentina
caecitate suffunditur : statimque venit in mentem
unde  illud  esset ;  exclamavit  confitens,  atque
iterum vovit, se recepto lumine impleturum esse
quod voverat. Recepit, implevit : et adhuc manus
excelsa.  Symbolum  non  tenuerat,  aut  fortasse
tenere  recusaverat,  et  se  non  potuisse
excusaverat :  Deus  viderat.  Iam tum post  festa
omnia  receptionis  suae  in  paralysim  solvitur
multis ac pene omnibus membris, et etiam lingua.
Tunc  somnio  admonitus  confitetur  per

3034 Rom 10, 8.
3035 Ex 14, 8 ; Num 33, 3.
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scripturam  ob  hoc  sibi  dictum  esse  accidisse,
quod  symbolum  non  reddiderit.  Post  illam
confessionem  redduntur  officia  omnium
membrorum,  nisi  linguae  solius ;  se  tamen
didicisse symbolum, ideoque memoria iam tenere
nihilominus  in  eadem  tentatione  litteris  fassus
est : sicque omnis est ab eo deleta nugacitas, quae,
ut scis, multum decolorabat naturalem quamdam
eius  benignitatem,  eumque  insultantem
Christianis faciebat valde sacrilegum. Quid dicam,
nisi,  Domino  hymnum  canamus3036,  et
superexaltemus eum in saecula,3037 Amen ? [280]

EPISTOLA CCXXVIII.3038

SANCTO  FRATRI  ET  COEPISCOPO
HONORATO,lvi AUGUSTINUS,  IN  DOMINO
SALUTEM.

Augustinus  Honorato, docens  quandonam episcopo
sive clericis fugere liceat imminente obsidionis aut excidii
periculo.

I. Caritati tuae misso exemplo epistolae quam
fratri  Quodvultdeo nostro coepiscopo scripsi3039,
putabam  me  hoc  onere  caruisse  quod  mihi
imposuisti,  quaerendo  consilium  quid  in  his
periculis quae tempora nostra invenerunt, facere
debeatis. Quamvis enim epistolam illam breviter
3036 Idt 16, 15.
3037 Dan 3, 57-58.
3038 Alias CLXXX, quæ autem 228 erat, nunc 114. – Scripta circa an. 428
aut 429.
3039 Cf. POSSID., Aug. Vita 30.
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scripserim, nihil me tamen praetermisisse arbitror,
quod  et  respondenti  dicere,  et  quaerenti  audire
sufficeret :  quandoquidem  dixi  nec  eos  esse
prohibendos  qui  ad  loca,  si  possunt,  munita
migrare  desiderant ;  et  ministerii  nostri  vincula,
quibus nos Christi caritas alligavit, ne deseramus
Ecclesias  quibus  servire  debemus,  non  esse
rumpenda.  Ista  quippe  verba  sunt  quae  in  illa
epistola  posui3040 :  "Restat  ergo,  inquam,  ut  nos
quorum ministerium quantulaecumque plebi Dei
ubi  sumus manenti,  ita  necessarium est,  ut  sine
hoc  eam  non  oporteat  remanere,  dicamus
Domino, Esto nobis in Deum protectorem, et in
locum munitum3041".

II. Sed  hoc  consilium  tibi  propterea  non
sufficit,  ut [281] scribis,  ne  contra  Domini
praeceptum  vel  exemplum  facere  nitamur,  ubi
fugiendum esse  de  civitate  in  civitatem  monet.
Recolimus  enim  verba  dicentis :  Cum  autem
persequentur vos in civitate ista, fugite in aliam3042 ; quis
autem credat ita hoc Dominum fieri voluisse, ut
necessario ministerio,  sine quo vivere nequeunt,
deserantur  greges,  quos  suo  sanguine
comparavit ?  Numquid  hoc  fecit  ipse,  quando
portantibus  parentibus  in  Aegyptum  parvulus
fugit3043,  qui  nondum  Ecclesias  congregaverat,

3040 Epistola ad Quodvultdeum episcopum, quæ non exstat.
3041 Ps 30, 3.
3042 Mt 10, 23.
3043 Mt 2, 14.
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quas  ab  eo  desertas  fuisse  dicamus ?  Numquid
quando  apostolus  Paulus,  ne  illum
comprehenderet inimicus, per fenestram in sporta
submissus est, et effugit manus eius3044, deserta est
quae  ibi  erat  Ecclesia  necessario  ministerio,  et
non  ab  aliis  fratribus  ibidem  constitutis  quod
oportebat  impletum est ?  Eis  quippe  volentibus
hoc  Apostolus  fecerat,  ut  seipsum  servaret
Ecclesiae, quem proprie persecutor ille quaerebat.
Faciant  ergo  servi  Christi,  ministri  verbi  et
Sacramenti  eius,  quod  praecepit  sive  permisit.
Fugiant omnino de civitate in civitatem, quando
eorum  quisquam  specialiter  a  persecutoribus
quaeritur, ut ab aliis qui non ita requiruntur, non
deseratur  Ecclesia,  sed  praebeant  cibaria
conservis  suis,  quos  aliter  vivere  non  posse
noverunt.  Cum  autem  omnium,  id  est
episcoporum,  clericorum  et  laicorum  est
commune  periculum,  hi  qui  aliis  indigent,  non
deserantur ab his  quibus indigent.  Aut igitur ad
loca  munita  omnes  transeant ;  aut  qui  habent
remanendi necessitatem, non relinquantur ab eis
per  quos  illorum  est  ecclesiastica  supplenda
necessitas,  ut  aut  pariter  vivant,  aut  pariter
sufferant quod eos paterfamilias volet perpeti.

III. Quod si contigerit ut sive alii minus, alii
maius, sive omnes aequaliter patiantur, qui eorum
sint  qui [282] pro  aliis  patiuntur,  apparet ;  illi
scilicet  qui cum se possent talibus malis eripere
3044 2 Cor 11, 33 ; Act 9, 25.
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fugiendo,  ne  aliorum  necessitatem  desererent,
manere  maluerunt.  Hinc  maxime  probatur  illa
caritas  quam  Ioannes  apostolus  commendat,
dicens :  Sicut Christus animam suam pro nobis posuit,
sic et nos debemus animas pro fratribus ponere3045. Nam
qui fugiunt, vel suis devincti necessitatibus fugere
non  possunt ;  si  comprehensi  patiuntur,  pro
seipsis,  non pro fratribus,  utique patiuntur :  qui
vero propterea patiuntur, quia fratres, qui eis ad
christianam  salutem  indigebant,  deserere
noluerunt,  sine  dubio suas animas  pro fratribus
ponunt.

IV. Unde  illud  quod  episcopum  quemdam
dixisse audivimus : "Si Dominus nobis imperavit
fugam in eis persecutionibus,  ubi potest fructus
esse  martyrii ;  quanto  magis  debemus  fugere
steriles  passiones,  quando  est  barbaricus  et
hostilis  incursus ?"  verum  est  quidem  et
acceptabile,  sed his quos ecclesiastici  officii  non
tenent vincula. Nam qui clades hostiles ideo non
fugit, cum possit effugere, ne deserat ministerium
Christi,  sine quo non possunt homines vel  fieri
vel  vivere  christiani,  maiorem  caritatis  invenit
fructum,  quam  qui  non  propter  fratres,  sed
propter  seipsum  fugiens,  atque  comprehensus
non negat Christum, suscipitque martyrium.

V. Quid est ergo quod in epistola tua priore
posuisti ?  dicis  enim :  "Si  in  Ecclesiis
persistendum  est,  quid  simus  nobis  vel  populo
3045 1 Io 3, 16.
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profuturi non video,  nisi ut ante oculos nostros
viri  cadant,  feminae  constuprentur,  incendantur
ecclesiae,  nos ipsi  in  tormentis  deficiamus,  cum
de nobis  quaeritur quod non habemus".  Potens
est quidem Deus audire preces familiae suae, et
haec, quae [283] formidantur, avertere ; nec ideo
tamen propter ista, quae incerta sunt, debet nostri
officii esse certa desertio, sine quo est plebi certa
pernicies,  non in rebus  vitae  huius,  sed alterius
incomparabiliter  diligentius  sollicitiusque
curandae.  Nam  si  certa  essent  ista  mala,  quae
timentur  ne  in  locis  in  quibus  sumus,  forte
contingant,  prius  inde  fugerent  omnes  propter
quos  ibi  manendum  est,  et  nos  a  manendi
necessitate liberos redderent : non enim quisquam
est qui dicat ministros manere oportere, ubi iam
non  fuerint  quibus  necesse  sit  ministrare.  Ita
quidam sancti episcopi de Hispania profugerunt,
prius  plebibus  partim  fuga  lapsis,  partim
peremptis,  partim obsidione  consumptis,  partim
captivitate  dispersis :  sed  multo  plures,  illic
manentibus  propter  quos  manerent,  sub
eorumdem periculorum densitate manserunt.  Et
si  aliqui  deseruerunt  plebes  suas,  hoc  est  quod
dicimus fieri non debere : neque enim tales docti
auctoritate divina, sed humano vel errore decepti,
vel timore sunt victi.

VI. Cur  enim  sibi  putant  indifferenter
obtemperandum  esse  praecepto,  ubi  legunt  de
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civitate  in  civitatem  esse  fugiendum3046 ;  et
mercenarium  non  exhorrent,  qui  videt  lupum
venientem et fugit, quoniam non est ei cura de ovibus3047 ?
Cur non istas duas dominicas verasque sententias,
unam scilicet ubi fuga sinitur aut iubetur, alteram
ubi arguitur atque culpatur, sic intellegere student,
ut inter se reperiantur non esse contrariae, sicut
non  sunt ?  Et  hoc  quomodo  reperitur,  nisi
attendatur quod iam superius disputavi,  tunc de
locis  in  quibus  sumus,  premente  persecutione
fugiendum esse Christi ministris,  quando ibi aut
plebs Christi non fuerit cui ministretur ; aut etiam
fuerit,  et  potest  impleri  per  alios  necessarium
ministerium,  quibus  eadem  non  est  causa
fugiendi :  sicut [284] in  sporta  submissus,  quod
supra  memoravi,  fugit  Apostolus,  cum  a
persecutore proprie ipse quaereretur, aliis  utique
necessitatem similem  non  habentibus,  a  quibus
illic  ministerium  absit  ut  desereretur  Ecclesiae ;
sicut  fugit  sanctus  Athanasius  Alexandrinus
episcopus,  cum  eum  specialiter  apprehendere
Constantius  cuperet  imperator,  nequaquam  a
caeteris ministris deserta plebe catholica quae in
Alexandria  commanebat.  Cum  autem  plebs
manet,  et  ministri  fugiunt,  ministeriumque
subtrahitur ; quid erit nisi mercenariorum illa fuga
damnabilis,  quibus  non  est  cura  de  ovibus ?
Veniet enim lupus ; non homo, sed diabolus, qui

3046 Mt 10, 23.
3047 Io 10, 12-13.
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plerumque fideles apostatas esse persuasit, quibus
quotidianum  ministerium  dominici  corporis
defuit ;  et  peribit  infirmus  in  tua  non  scientia,  sed
ignorantia frater, propter quem Christus mortuus est3048.

VII. Quod autem ad eos attinet, qui in hac re
non falluntur  errore,  sed formidine  superantur ;
quare non potius contra suum timorem Domino
miserante  atque  adiuvante  fortiter  dimicant,  ne
mala  sine  comparatione  graviora,  quae  multo
amplius sunt tremenda, contingant ? Fit hoc ubi
Dei  caritas  flagrat,  non  mundi  cupiditas  fumat.
Caritas  enim  dicit :  Quis  infirmatur,  et  non  ego
infirmor ? quis  scandalizatur,  et  non ego uror3049 ?  Sed
caritas ex Deo est. Oremus ergo ut ab illo detur, a
quo iubetur : et per hanc magis timeamus ne oves
Christi  spiritalis  nequitiae gladio in corde, quam
ne  ferro  in  corpore  trucidentur,  ubi
quandocumque,  quocumque  mortis  genere,
morituri sunt. Magis timeamus ne sensu interiori
corrupto,  pereat castitas fidei,  quam ne feminae
violenter  constuprentur  in  carne :  quia [285]
violentia  non  violatur  pudicitia,  si  mente
servatur ; quoniam nec in carne violatur, quando
voluntas  patientis  sua  turpiter  carne  non utitur,
sed sine consensione tolerat quod alius operatur.
Magis  timeamus ne lapides  vivi3050 exstinguantur
deserentibus  nobis,  quam  ne  lapides  et  ligna

3048 1 Cor 8, 11.
3049 2 Cor 11, 29.
3050 1 Pt 2, 5.
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terrenorum  aedificiorum  incendantur
praesentibus nobis.  Magis timeamus ne membra
corporis  Christi3051 destituta  spiritali  victu
necentur,  quam  ne  membra  corporis  nostri
oppressa  hostili  impetu  torqueantur.  Non  quia
ista  non  sunt  vitanda  cum  possunt ;  sed  quia
potius ferenda sunt, quando vitari sine impietate
non  possunt :  nisi  forte  quisquam  contenderit
non esse  ministrum impium, qui  tunc subtrahit
ministerium  pietati  necessarium,  quando  magis
est necessarium.

VIII. An  non  cogitamus,  cum  ad  istorum
periculorum pervenitur extrema, nec est potestas
ulla  fugiendi,  quantus in  Ecclesia  fieri  soleat  ab
utroque sexu,  atque ab  omni  aetate  concursus ;
aliis  Baptismum  flagitantibus,  aliis
reconciliationem,  aliis  etiam  poenitentiae  ipsius
actionem,  omnibus  consolationem  et
sacramentorum  confectionem  et  erogationem ?
Ubi si ministri desint,  quantum exitium sequitur
eos, qui de isto saeculo vel non regenerati exeunt
vel  ligati !  quantus  est  etiam  luctus  fidelium
suorum, qui  eos secum in vitae  aeternae requie
non  habebunt !  quantus  denique  gemitus
omnium,  et  quorumdam  quanta  blasphemia  de
absentia  ministeriorum  et  ministrorum !  Vide
quid  faciat  malorum  temporalium  timor,  et
quanta in eo sit acquisitio malorum aeternorum.
Si  autem  ministri  adsint,  pro  viribus  quas  eis
3051 Eph 5, 30.
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Dominus subministrat,  omnibus subvenitur :  alii
baptizantur,  alii  reconciliantur,  nulli  Dominici
corporis  communione  fraudantur,  omnes
consolantur,  aedificantur,  exhortantur,  ut  Deum
rogent, qui potens est omnia [286] quae timentur,
avertere ; parati ad utrumque, ut si non potest ab
eis calix iste transire, fiat voluntas eius3052 qui mali
aliquid non potest velle.

IX. Certe iam vides quod te scripseras non
videre,  quantum  boni  consequantur  populi
Christiani,  si in praesentibus malis non eis desit
praesentia  ministrorum  Christi :  quorum  vides
etiam quantum obsit  absentia,  dum  sua quaerunt
non  quae  Iesu Christi3053 ;  nec habent illam de qua
dictum  est :  Non  quaerit  quae  sua  sunt3054 ;  nec
imitantur  eum qui  dixit :  Non quaerens  quod  mihi
utile,  sed  quod  multis,  ut  salvi  fiant3055.  Qui  etiam
persecutoris principis  illius  insidias non fugisset,
nisi  se  aliis  quibus  necessarius  erat,  servare
voluisset3056 : propter quod ait :  Compellor autem ex
duobus :  concupiscentiam  habens  dissolvi  et  esse  cum
Christo, multo magis optimum ; manere autem in carne,
necessarium propter vos3057.

3052 Mt 26, 42.
3053 Phil 2, 21.
3054 1 Cor 13, 5.
3055 1 Cor 10, 33.
3056 2 Cor 11, 32-33 ; Act 9, 23-25.
3057 Phil 1, 23-24.
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X. Hic  forte  quis  dicat  ideo  debere  Dei
ministros fugere talibus imminentibus malis, ut se
pro utilitate Ecclesiae temporibus tranquillioribus
servent. Recte hoc fit a quibusdam, quando non
desunt  alii  per  quos  suppleatur  ecclesiasticum
ministerium,  ne  ab  omnibus  deseratur ;  quod
fecisse Athanasium supra diximus : nam quantum
necessarium  fuerit  Ecclesiae,  quantumque
profuerit, quod vir ille mansit in carne, catholica
fides novit, quae adversus Arianos haereticos ore
illius  et  amore  defensa  est.  Sed  quando  est
commune periculum, magisque timendum est ne
quisquam  id  facere  credatur,  non  consulendi
voluntate,  sed  timore  moriendi,  magisque
fugiendi  obsit  exemplo,  quam  vivendi  prosit
officio,  nulla  ratione  faciendum  est.  Denique
sanctus  David,  ne  se  committeret  periculis
praeliorum,  et  fortassis [287] exstingueretur, sicut
ibi  dictum  est,  lucerna  Israel3058,  a  suis  hoc
petentibus  sumpsit,  non  ipse  praesumpsit ;
alioquin  multos  imitatores  fecisset  ignaviae,  qui
eum  crederent  hoc  fecisse  non  consideratione
utilitatis  aliorum,  sed  suae  perturbatione
formidinis.

XI. Occurrit  autem  alia  quaestio  quam
contemnere  non debemus.  Si  enim haec utilitas
neglegenda  non est,  ut  aliqui  ministri  propterea
fugiant  imminente  aliqua  vastitate,  ut  serventur
qui ministrent eis quos post illam cladem residuos
3058 2 Reg 21, 17.
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potuerint invenire ; quid fiet ubi omnes videntur
interituri,  nisi  aliqui  fugiant ?  quid  si  enim
hactenus saeviat illa pernicies, ut solos ministros
Ecclesiae  persequatur ?  Quid  dicemus ?  an
relinquenda  est  a  ministris  fugientibus  Ecclesia,
ne a morientibus miserabilius relinquatur ? Sed si
laici  non  quaeruntur  ad  mortem,  possunt
occultare  quoquo  modo  episcopos  et  clericos
suos,  sicut  ille  adiuverit  in  cuius  potestate  sunt
omnia, qui potest et non fugientem per mirabilem
conservare  potentiam.  Sed  ideo quaerimus quid
nos facere debeamus, ne in omnibus exspectando
divina  miracula  tentare  Dominum  iudicemur.
Non  quidem  talis  est  ista  tempestas,  quando
laicorum et clericorum est commune periculum,
sicut  in  navi  una  commune  periculum  est
mercatorum atque nautarum. Verum absit ut tanti
pendenda sit  haec navis  nostra, ut debeant eam
nautae,  et  maxime  gubernator,  periclitantem
deserere,  etiamsi  in  scapham  transiliendo  vel
etiam  natando  possint  effugere.  Quibus  enim
metuimus  ne  nostra  desertione  pereant,  non
temporalem  mortem,  quae  quandoque  ventura
est,  sed aeternam, quae potest,  si  non caveatur,
venire,  et  potest,  si  caveatur,  etiam non venire,
metuimus.  In  communi  autem  periculo  vitae
huius  cur  existimamus,  ubicumque  fuerit [288]
hostilis  incursus,  omnes  clericos  et  non  etiam
omnes laicos esse morituros, ut simul finiant hanc
vitam,  cui  sunt  clerici  necessarii ?  aut  cur  non
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speremus  sicut  laicos  aliquos,  sic  etiam clericos
remansuros, a quibus eis necessarium ministerium
valeat exhiberi ?

XII. Quamquam,  o  si  inter  Dei  ministros
inde sit disceptatio, qui eorum maneant, ne fuga
omnium, et qui eorum fugiant, ne morte omnium
deseratur  Ecclesia !  Tale  quippe  certamen  erit
inter eos, ubi utrique ferveant caritate, et utrique
placeant  caritati.  Quae  disceptatio  si  aliter  non
potuerit  terminari,  quantum  mihi  videtur,  qui
maneant  et  qui  fugiant,  sorte  legendi  sunt.  Qui
enim dixerint se potius fugere debere, aut timidi
videbuntur,  quia  imminens  malum  sustinere
noluerunt ;  aut  arrogantes,  quia  se  magis  qui
servandi essent, necessarios Ecclesiae iudicarunt.
Deinde, fortassis ii qui meliores sunt, eligent pro
fratribus  animas  ponere3059 ;  et  hi  servabuntur
fugiendo, quorum est minus utilis vita, quia minor
consulendi et gubernandi peritia : qui tamen si pie
sapiunt,  contradicent  eis  quos  vident  et  vivere
potius oportere, et magis mori malle quam fugere.
Ideo,  sicut  scriptum  est :  Contradictiones  sedat
sortitio, et inter potentes definit3060 : melius enim Deus
in  huiuscemodi  ambagibus,  quam  homines,
iudicat ; sive dignetur ad passionis fructum vocare
meliores et parcere infirmis,  sive istos facere ad
mala  perferenda  fortiores,  et  huic  vitae
subtrahere,  quorum  non  potest  Dei  Ecclesiae

3059 Cf. 1 Io 3, 16.
3060 Prov 18, 18.
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tantum  quantum  illorum  vita  prodesse.  Res
quidem fiet minus usitata, si fiat ista sortitio : sed
si  facta  fuerit,  quis  eam reprehendere  audebit ?
Quis  non  eam,  nisi  imperitus,  aut  invidus,
congrua  praedicatione  laudabit ?  Quod  si  non
placet facere, cuius facti non occurrit exemplum,
nullius  fuga  faciat  ut  Ecclesiae  ministerium,
maxime in  tantis  periculis  necessarium ac [289]
debitum, desit. Nemo excipiat personam suam, ut
si aliqua gratia videtur excellere, ideo se dicat vita,
et  ob  hoc  fuga,  esse  digniorem.  Quisquis  enim
hoc  putat,  nimium  sibi  placet :  quisquis  autem
etiam hoc dicit, omnibus displicet.

XIII. Sunt sane qui arbitrantur episcopos et
clericos  non  fugientes  in  talibus  periculis,  sed
manentes, facere ut plebes decipiantur, cum ideo
non  fugiunt,  quia  manere  suos  praepositos
cernunt.  Sed  facile  est  hanc  responsionem  vel
invidiam  declinare,  alloquendo  easdem  plebes,
atque dicendo : "Non vos decipiat, quod de loco
isto  non  fugimus :  non  enim  propter  nos,  sed
propter  vos potius  hic  manemus,  ne vobis  non
ministremus  quidquid  saluti  vestrae,  quae  in
Christo est, novimus necessarium. Si ergo fugere
volueritis, et nos ab istis, quibus tenemur, vinculis
solvistis".  Quod  tunc  puto  esse  dicendum,
quando  vere  videtur  utile  esse  ad  loca  tutiora
migrare.  Quo  audito,  si  vel  omnes  vel  aliqui
dixerint :  "In  illius  potestate  sumus,  cuius  iram
nullus,  quocumque  vadit,  evadit ;  cuius
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misericordiam, ubicumque sit, potest invenire qui
nusquam  vult  ire,  sive  certis  necessitatibus
impeditus,  sive  laborare  nolens  ad  incerta
suffugia,  et  non  ad  finienda,  sed  ad  mutanda
pericula" :  procul  dubio  isti  deserendi  non sunt
ministerio christiano. Si autem, hoc audito, abire
maluerint,  nec  illis  manendum  est,  qui  propter
illos  manebant ;  quia  ibi  iam  non  sunt  propter
quos manere adhuc debeant.

XIV. Quicumque igitur  isto modo fugit,  ut
Ecclesiae  necessarium  ministerium  illo  fugiente
non  desit,  facit  quod  Dominus  praecepit,  sive
permisit. Qui autem sic fugit, ut gregi Christi ea
quibus  spiritaliter  vivit,  alimenta  subtrahantur,
mercenarius  ille  est,  qui  videt  lupum  venientem,  et
fugit, quoniam non est ei cura de ovibus3061. Haec tibi,
quia me consuluisti, frater dilectissime, qua [290]
existimavi veritate et certa caritate rescripsi ; sed
ne  meliorem,  si  inveneris,  sequaris  sententiam,
non  praescripsi.  Melius  tamen  quod  in  his
periculis faciamus, invenire non possumus, quam
orationes  ad  Dominum  Deum  nostrum,  ut
misereatur  nostri.  Quod  ipsum,  ut  scilicet  Dei
Ecclesias  non  desererent,  Dei  dono  nonnulli
prudentes  et  sancti  viri  et  velle  et  facere
meruerunt,  et  inter  dentes  obtrectantium  a  sui
propositi intentione minime defecerunt.

3061 Io 10, 12-13.
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EPISTOLA CCXXIX.3062

DOMINO  MERITO  ILLUSTRI,  ET
MAGNIFICENTISSIMO  ATQUE  IN  CHRISTO
CARISSIMO  FILIO  DARIO,3063 AUGUSTINUS,  IN
DOMINO SALUTEM.

Augustinus Dario comiti, qui pacis conferendæ causa
missus sit ; gratulatur, et provocat ad rescribendum.

I. A  sanctis  fratribus  et  coepiscopis  meis
Urbano  et  Novato,  qualis  sis  vir  et  quantus,
accepi :  quorum  alteri  apud  Carthaginem  in
Hilarensi  oppido,  et  modo  in  Siccensi ;  alteri
autem  apud  Sitifim  te  nosse  provenit.  Per  hos
ergo factum est, ut nec ego te habere incognitum
possem. Neque enim quia me infirmitas corporis,
et  geminum frigus,  id est,  hiemis et  aetatis  non
sinit coram tecum colloqui, ideo non te vidi : nam
et  iste  mihi  praesens,  quando  ad  me  venire
dignatus est,  ille  autem litteris,  non faciem tuae
carnis,  sed  cordis  ostendit,  ut  tanto  suavius,
quanto interius te viderem. Hanc faciem tuam et
in [291] sancto  Evangelio,  et  nos,  et  tu  ipse,
propitio  Deo,  tamquam  in  speculo  laetissimus
inspicis, ubi scriptum est a veritate dicente : Beati
pacifici ; quoniam filii Dei vocabuntur3064.

3062 Alias CCXLII, quæ autem 229 erat, nunc 113. – Scripta sub finem vitæ
Augustini, forte an. 429.
3063 Nescimus an hic  sit  idem ille  Darius,  qui  præfecti  prætorio  munus
gerebat an. 436.
3064 Mt 5, 9.
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II. Magni  quidem  sunt,  et  habent  gloriam
suam,  non  solum  fortissimi,  sed  etiam,  quod
verioris  genus  est  laudis,  fidelissimi  bellatores,
quorum laboribus atque periculis, Dei protegentis
atque  opitulantis  auxilio,  hostis  indomitus
vincitur, et quies reipublicae pacatisque provinciis
comparatur :  sed  maioris  est  gloriae,  ipsa  bella
verbo occidere, quam homines ferro ; et acquirere
vel obtinere pacem pace, non bello. Nam et hi qui
pugnant,  si  boni  sunt,  procul dubio pacem, sed
tamen  per  sanguinem  quaerunt ;  tu  autem  ne
cuiusquam  sanguis  quaereretur,  es  missus :  est
itaque  aliis  illa  necessitas,  tibi  ista  felicitas.
Proinde,  domine  merito  illustris  et
magnificentissime, atque in Christo carissime fili,
gaude isto tuo tam magno et vere bono, et fruere
in  Deo  unde  sumpsisti,  ut  talis  esses,  et  talia
gerenda susciperes. Confirmet Deus quod per te
operatus  est  nobis3065.  Accipe  hanc salutationem
nostram,  et  tuam dignare  rependere.  Sicut  mihi
scripsit  frater Novatus, egit  ut me excellentia  et
eruditio  tua  etiam  in  meis  opusculis  nosset.  Si
ergo  legisti  quae  dedit,  ego  quoque  innotui
interioribus tuis sensibus. Non multum displicent,
quantum existimo, si propensiore caritate, quam
severitate  legisti.  Non est  multum ;  sed multum
gratum, si pro litteris nostris, et his et illis, unam
nobis  epistolam  reddas.  Saluto  et  pignus  pacis,

3065 Ps 67, 29.
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quod  Domino  Deo  nostro  adiuvante  feliciter
accepisti, ea dilectione qua debeo. [292]

EPISTOLA CCXXX.3066

DARIUS  AUGUSTINO  DOMINO  SUO
SALUTEM.

Darius Augustino pro litteris ab eo acceptis gratiam
referens, et  potens  mitti  sibi  libros  Confessionum,  seque
ipsius apud Deum precibus commendatum cupiens.

I. Utinam, domine sancte pater, ut meum nomen ad
aures  tuas,  coepiscoporum,  ut  ais,  tuorum  Urbani  et
Novati benigna erga me gratia faciente, perlatum est ; ita
memetipsum  Deus  omnium,  Deus  tuus,  manibus  tuis
atque  oculis  obtulisset :  non  quo  maiorem,  aut  forsitan
talem, qualem tantorum virorum apud te benevolus sermo,
et litterarum commentatio fecerat, tui me probasset melior
lima  iudicii ;  sed  ut  coelestis  sapientiae  tuae  verissimos
atque immortales fructus, ore tuo potius, veluti cuiusdam
purae  aquae  dulcedinem,  ab  ipso  fontis  praesenti  ac
perpetuo  liquore  sumpsissem.  O me,  non  modo  ter  aut
quater,  ut  apud  nescio  quem  est,  sed  millies,  et  omni
numero  plus  beatum !3067 si  mihi  datum esset  praesenti
intueri  tuos  vere  sidereos  vultus,  vocemque  divinam,  ac
divina canentem, et non solum mentis fructus, sed etiam
cum  aurium  iucunditate  sumere  et  haurire  licuisset.
Putarem profecto  me quasdam immortalitatis  leges,  non
modo de coelo, sed in ipso constitutum coelo suscipere, et

3066 Alias  CCLXIII,  quæ  autem  230  erat,  nunc  115.  –  Scripta  post
superiores.
3067 Cf. VERG., Aen. 1, 94.
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quasdam Dei voces non longe de templo, sed prope ipsum
Dei astantem tribunal audire. [293]

II. Hoc ut mihi contingeret,  propter ardentissimum
tui  desiderium  forsitan  merebar ;  propter  conscientiam,
fateor,  non  merebar.  Sed  absens  quoque  cepi  fructus
cupiditatis  bonae  non  minimos,  et  est  mihi  de  secundis
bonis bonorum summa perfectio. Commendatus sum ei cui
vellem, ore sanctorum et duorum locis ac regionibus inter se
distantium  sacerdotum ;  unius,  quod  iam  dixi,  de  me
benevolus sermo, et praesens, ut ita dicam, testimonium ;
alterius eiusdem sensus parilisque sententiae volantia ad te
scripta  concurrunt.  Coronam  mihi  apud  te  quamdam,
tanti ac tales  viri,  non viridantium florum germine,  sed
gloriosae  vocis  testimonio  tamquam  quibusdam
perpetuitatis  gemmulis  texuerunt.  Propter  quod  Deum
summum oro pro te, et tuam intercessionem, sancte pater,
expostulo, ut quoniam minime mihi testimonii tanti sum
conscius,  esse  mihi  talem vel  quandoque  proveniat.  Iam
illa nonne omnia absentiae meae detrimenta vicerunt, quod
ipse nos alloqui, quod scribere, quod salutare dignaris, et
absente me, absentem esse non pateris. Dolebam me modo
post Deum… non visum : attamen non carnis faciem, sic
enim ais, sed quod plus est, cordis attendis ; eoque visus
sum  tibi  esse  iucundior,  quo  penitius  inspexisti.  Faxit
Deus, ut iudicio, mi pater, tuo respondeam, nec sim apud
meam conscientiam reus, cum talem me, qualem tibi ipse
formasti, interius ego non videam.

III. Bella  me  in  eadem divina  ac  coelesti  epistola
tua3068,  ex  more  tibi,  quod  laudare  velles,  eloquentia
3068 Ep. 229, 1-2.
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ministrante,  bella  me,  inquam,  verbo  ais  occidere.  Hic
vero, mi sancte pater, animus mihi tamquam e quibusdam
cogitationum tenebris, quasi veras sui laudes recognovisset,
emersit. Ut enim totum breviter ac simpliciter Beatitudini
tuae  confitear,  si  non  exstinximus  bella,  certe [294]
distulimus ; et Deo opitulante omnium principe, quae iam
usque ad quemdam calamitatum apicem increverant mala,
sopita sunt. Spero tamen ab eo, a quo quidquid bonum est
totum sperare debemus, quin etiam epistolae tuae auguror
benedictionem  tam  largam,  tam  certam,  ut  haec  ipsa
bellorum,  quam  dixi,  dilatio,  pacis  habeat  teneatque
perennem  ac  perpetuam  firmitatem.  Dixisti  enim,  et
perpetua Dei lege fixisti, ut gaudeam isto, ut tu ais, meo
tam magno ac vere bono, et fruar in Deo, unde sumpsisse
me dicis,  ut  et  talis  essem,  et  talia  gerenda susciperem.
Connectis deinde : "Confirmet, inquis, Deus quod per te
operatus est  nobis."  O vota non modo pro me, sed pro
salute  omnium  nuncupata !  Nec  enim  mea  ista  gloria
separari a salute omnium potest, et ut ego orationibus tuis
felix esse possim, una mecum omnes felices esse necesse est.
Diu, pater, pro Romano imperio, pro Romana republica,
pro his etiam, quos dignos esse tibi occurrerit, talia vota
sumas  ac  nuncupes ;  quandoque  te  serus  in  coelum
tollis3069, tradas posteris, mandesque sequentibus.

IV. Satis  progressus sum fortasse quam debui,  sed
parum locutus certe quam volui. Confiteor enim, scribens
ad te vultus mihi tuos tamquam praesentis imaginor ; et
cum olim me sermo rudis et inops lingua deficiat, tamen
quasi  coram  tecum  colloquar  fabulerque,  non  satior.
3069 Cf. HORAT., Carm. 1, 2, 45.
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Proinde  hinc  etiam nostra  in  te  desideria  metire.  Cum
iamdiu  finem  mereretur  epistolaris  paginae  forsitan
ingrata  verbositas,  subtrahimus  verecundiam ;  dum
cupiditati  consulimus,  et  sermonem relinquere,  esse  a  te
recedere  suspicamur.  Nolo  ergo  non  desinere,  sed  non
possum : si enim credis, mi pater, adeo nostris sensibus ac
praecordiis inhaesisti, ex quo non contenti tua fama [295]
tam  gloriosa,  tam  maxima,  scriptis  te  tuis  intueri
maluimus, cum una mihi, atque haec brevis epistola tua,
ardoris  tantas  flammas,  incendiaque  commoverit.  Unde
deprecamur  te,  ac  tota  mente  deposcimus,  ut  quoniam
gentiles ritus te etiam legendo, ut numquam alias, abunde
affatimque contempsimus (quamquam enim a parentibus,
ab  avis,  et  postrema  usque  gentis  prole  Christi  iura
percepimus,  tamen  aliquoties  sensibus  nostris  superfluae
superstitionis  superba vanitas  inerrabat) ;  peto  ut  etiam
Confessionum libros a te perscriptos, nobis mittere ac
donare  digneris.  Si  enim  alii  quoque,  prono  animo  ac
benigna  mente,  tua  nobis  scripta  largiti  sunt,  quanto
magis de tuis ipse excusare non debes ?

V. Fertur  satrapae,  seu  regis  potius  cuiusdam
epistola3070 :  Deum Dominum Christum deprecantis, cum
intra  Iudaeae  regiones  adhuc  versaretur,  et  necdum  in
coelum suum remeaverat, quoniam is ad eum ire ac pergere
per  aegritudinem praepediretur,  et  sanari  aliter  se  posse
non crederet, ad se, si dignaretur, mundi salus ac medicina
decurreret ;  et  ne  tantae  maiestati,  quam  ignarus  rex
provida,  sed non perfecta mente,  conceperat, iniuria fieri
videretur,  laudasse  insuper  suam  dicitur  civitatem,  ut
3070 Abagaris regis epistola ad Christum, de qua EUSEB., Hist eccl. 1, 13.

1228



pulchritudine  urbis et regis  hospitio  Deus illectus,  preces
supplicis  non  dedignaretur.  Adfuit  Deus  regi ;  sanatus
est :  et  amplificato  petitionis  munere,  per  epistolam non
modo salutem ut  supplici,  sed  etiam securitatem ut regi
transmisit ;  iussit  insuper  eius  urbem  ab  hostibus  in
perpetuum  esse  ac  semper  immunem.  Quid  his  addi
beneficiis potest ? Ego humilis, et regum servus, a te meo
domino peto ut apud istum Christum ac principem Deum
quotidie pro meis peccatis intercedere ne cuncteris, ac pro
me indefessus ores, ac petas quidquid ipse volueris. [296]

VI. Si tibi  taedium affert  longa epistola  mea,  hoc
tuae magnanimitatis  patientia moderare,  et tibi imputa,
quoniam  ipse  iussisti.  Oramus  tamen,  atque  identidem
deprecamur,  ut  iterum scribas ;  sic  enim fiet  ut  libenter
suscepisse te scripta mea suspicari possimus. Deus donet
nobis  Beatitudinem  tuam  per  multos  annos  pro  nobis
orantem,  domine  vere  sancte  pater.  Filius  noster
Verimodus  salutat  Beatitudinem  tuam,  qui  admodum
gratulatus est quod in epistola ad nos tua eius mentionem
fecisse dignatus es. Nescio quae medicamenta ab archiatro,
qui  nobiscum  est,  accepta  dedimus  Lazaro  sacro
presbytero, ad tuam Beatitudinem deferenda ; quae, ut vir
memoratus  affirmat,  ad  alleviationem  doloris  et  morbi
curationem non parum proficient.

EPISTOLA CCXXXI.3071

AUGUSTINUS  SERVUS  CHRISTI
MEMBRORUMQUE  CHRISTI,  DARIO  FILIO
MEMBRO CHRISTI, IN IPSO SALUTEM.

3071 Alias CCLXIV, quæ autem 231 erat,  nunc 116. – Scripta post duas
superiores.
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Augustinus  Dario,  declarans  se  ipsius  litteris
summopere  delectatum,  et  quare :  ubi  multa  obiter  de
humanæ laudis amore dicit. Mittitque ipsi Confessionum
libros et alia quædam sua opuscula.

I. Quod acceperim libenter litteras tuas, mea
rescripta  indicio  esse  voluisti.  Ecce  rescribo,  et
tamen  rescriptis  hoc  indicare  non  possum,  vel
istis,  vel  quibuslibet  aliis,  sive  breviter,  sive
prolixissime scribam : neque enim aut paucis aut
multis  verbis  indicari  potest  quod [297] indicari
verbis non potest. Et ego quidem parum eloquor,
etsi  multum loquar :  sed nulli  eloquenti  omnino
concesserim,  ut  qualicumque  et  quantacumque
epistola  sua  affectum  explicet,  quem  fecit  in
mente tua,3072 quod  non  possum  ego,  etsi  eum
possit ita in animo meo videre sicut ego. Restat
ergo  sic  tibi  indicare  quod  scire  voluisti,  ut  in
verbis meis, et quod non indicant, sentias. Quid
igitur dicam, nisi delectatum me esse litteris tuis,
delectatum  valde  valde ?  Repetitio  verbi  huius,
non est repetitio, sed quasi perpetua dictio : quia
fieri non posset, ut semper diceretur, ideo factum
est ut saltem repeteretur ;  sic enim fortasse dici
potest, quod dici non potest.

II. Hic si quaerat aliquis, quid me tandem in
tuis  tam  valde  litteris  delectaverit ;  utrum
eloquium ?  respondebo,  "Non" :  et  ille  forsitan
respondebit :  "Ergo  laudes  tuae" ;  sed  de  his
quoque respondebo, "Non" : nec ideo, quia non
3072 Forte leg. me loco mente tua.
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sint  ista  in  illa  epistola ;  nam  et  eloquium  ibi
tantum  est,  ut  et  optimo  te  natum  ingenio,  et
talibus  disciplinis  satis  eruditum  praeclarissime
luceat,  et  prorsus  plena  est  meis  laudibus.
"Ergone,  ait  quispiam,  non  te  ista  delectant ?".
Imo vero.  Neque enim mihi, ut ait quidam,  cornea
fibra  est3073,  ut  haec  non  sentiam,  vel  sine
delectatione  sentiam.  Delectant  et  ista ;  sed  ad
illud quo me valde dixi esse delectatum, quid sunt
ista ? Nam eloquium tuum me delectat, quoniam
graviter suave est, vel suaviter grave : meis autem
laudibus, cum profecto nec omnibus delecter, nec
ab  omnibus,  sed  eis  qualibus  me  dignum  esse
arbitratus es, et ab eis qualis es, id est qui propter
Christum  diligunt  servos  eius ;  etiam  laudibus
meis  me  delectatum  in  litteris  tuis  negare  non
possum.

III. Viderint graves et periti viri quid de illo
[298] Themistocle  sentiant,  si  tamen  hominis
nomen  verum  recolo,  qui  cum in  epulis,  quod
clari  et  eruditi  Graeciae  facere  solebant,  canere
fidibus recusasset, et ob hoc indoctior haberetur,
totumque  illud  iucunditatis  genus  aspernatus
esset ; dictum illi  est :  Quid ergo audire te delectat ?
Ad  quod  ille  respondisse  fertur :  Laudes  meas.
Viderint  ergo  quo  fine  et  qua  intentione  illud
dixisse crediderint, vel ipse qua dixerit. Erat enim
secundum  hoc  saeculum  vir  magnificus.  Nam
etiam  cum  ei  dictum  fuisset :  Quid  igitur  nosti ?
3073 PERS., Satyra 1, 47.
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Rempublicam, inquit,  ex parva magnam facere3074. Ego
autem quod ait Ennius : Omnes mortales sese laudari
exoptant3075, partim  puto  approbandum,  partim
cavendum. Ut  enim appetenda est  veritas,  quae
procul  dubio  est,  etiamsi  non  laudetur,  sola
laudabilis ;  sic  etiam  ea,  quae  facile  subrepit,
vanitas in hominum laude fugienda est : haec est
autem, vel cum ipsa bona, quae laudatione digna
sunt,  non  putantur  habenda,  nisi  laudetur  ab
hominibus  homo ;  vel  ea  quoque  vult  in  se
multum quisque  laudari,  quae  aut  exigua  laude,
aut  etiam  vituperatione  digniora  sunt.  Unde
Horatius Ennio vigilantior ait :

Laudis amore tumes ? Sunt certa piacula, quae te
Ter pure lecto poterunt recreare libello3076.

IV. Ita tumorem de amore laudis humanae,
velut  serpentis  morsum  medicinalibus  verbis
quasi excantandum putavit. Docuit itaque nos per
Apostolum  suum  Magister  bonus,  neque
propterea  nos  recte  facere,  ut  laudemur  ab
hominibus,  id  est,  finem  recti  nostri  non  in
hominum  laudibus  ponere ;  et  tamen  propter
ipsos  homines  quaerere  laudes  hominum3077.
Etenim  cum  laudantur  boni,  non  laudatis,  sed
laudantibus prodest. Nam illis, quantum ad [299]
ipsos  attinet,  quod  boni  sunt  sufficit :  sed  eis,
3074 CICER., Pro Arch. 9, 20 ; PLUT., Them. 2.
3075 ENN., Ann. 560.
3076 HORAT., Ep. 1, 1, 36-37.
3077 TER., Sat. 1, 48.
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quibus  expedit  imitari  bonos,  gratulandum  est,
cum ab eis laudantur boni ; quoniam sic indicant
eos sibi placere, quos veraciter laudant. Dicit ergo
Apostolus  quodam  loco :  Si  hominibus  placerem,
Christi servus non essem3078 : et idem dicit alio loco :
Placete  omnibus  per  omnia,  sicut  et  ego  omnibus  per
omnia placeo ; sed adiungens causam,  non quaerens
quod  mihi  utile  est,  sed  quod  multis,  ut  salvi  fiant3079.
Ecce quid quaerebat in laude hominum, ubi etiam
dicebat :  De  caetero,  fratres,  quaecumque  sunt  vera,
quaecumque  pudica,  quaecumque  casta,  quaecumque
sancta, quaecumque carissima, quaecumque bonae famae,
si qua virtus, si qua laus, haec cogitate : quae didicistis, et
accepistis, et audistis et vidistis in me, haec agite ; et Deus
pacis  erit  vobiscum3080.  Caetera  igitur,  quae  supra
commemoravi,  virtutis  nomine  amplexus  est,
dicens,  si  qua  virtus : illud  autem quod  subiecit,
quaecumque  bonae  famae, alio  uno  verbo  congruo
prosecutus est dicendo,  si  qua laus. Quod itaque
ait : Si hominibus placerem, Christi servus non essem, sic
utique  accipiendum  tamquam dixerit :  "Si  bona
quae facio,  fine  laudis  humanae facerem,  laudis
amore  tumescerem".  Volebat  ergo  Apostolus
placere  omnibus,  et  eis  placere  gaudebat,  non
quorum laudibus tumescebat in seipso, sed quos
laudatus aedificabat in Christo. Cur ergo me non
delectet laudari abs te, cum et vir bonus sis ne me

3078 Gal 1, 10.
3079 1 Cor 10, 32-33.
3080 Phil 4, 8-9.
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fallas, et ea laudes quae ames, et quae amare utile
ac salubre est, etiamsi non sint in me ? neque hoc
tibi tantum, sed etiam mihi prodest. Si enim non
sunt  in  me,  salubriter  erubesco,  atque  ut  sint
inardesco. Ac per quod agnosco mea in laude tua,
gaudeo me [300] habere, et abs te illa ac meipsum
diligi propter illa : quae autem non agnosco, non
solum ut ipse habeam, desidero consequi, verum
etiam ne semper in mea laude fallantur,  qui me
sinceriter diligunt.

V. Ecce  quam  multa  dixi,  et  quid  sit  illud
quod  me  longe  amplius  eloquio  tuo,  longe
amplius  laudibus  meis  in  tuis  litteris  delectavit,
non adhuc dixi.  Quid autem putas esse, o bone
homo,  nisi  quod te  talem virum,  et  non visum
feci amicum ; si tamen non visum dicere debeo,
cuius non corpus, sed animam in ipsis tuis litteris
vidi, ubi de te, non sicut antea fratribus meis, sed
mihi  credidi ?  Quis  enim  esses  iam  quidem
acceperam,  sed  qualis  erga  me  esses,  nondum
tenebam. Ex hac amicitia tua etiam laudes meas,
quae  me  quo  fine  delectent  satis  dixi,  multo
uberius Ecclesiae Christi non dubito profuturas ;
quandoquidem etiam labores meos in defensione
Evangelii  adversus  reliquias  impiorum
daemonicolarum sic habes, sic legis, sic amas, sic
praedicas, ut in eis tanto fiam notior,  quanto es
ipse nobilior : eos enim latenter illustris illustras,
clarusque  declaras,  et  ubi  prodesse  posse
perspicies, ignorari omnino non sines. Si unde id
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sciam quaeris : talis mihi apparuisti in litteris tuis.
Hinc iam vide quantum me illae litterae delectare
potuerint :  si  bene  de  me  existimas,  cogitas
quantum  me  Christi  lucra  delectent.  Iamvero
quod te ipsum, qui, ut scribis : "a parentibus, ab
avis,  et postrema usque gentis prole Christi iura
percipere  potuisti"3081,  tamen  adversus  gentiles
ritus,  ut  numquam alias,  eisdem laboribus  meis
adiutum esse significas ; parumne cogito quantum
boni aliis,  et quam multis,  quam claris, et quam
facile, quamque salubriter per illos caeteris quibus
talia  conveniunt,  possint  scripta  nostra  te
commendante atque disseminante conferre ? aut
hoc  cogitans  possumne [301] parvorum  vel
mediocrium gaudiorum iucunditate perfundi ?

VI. Quia  igitur  non  potui  verbis  explicare
quantam  delectationem  de  tuis  litteris  ceperim,
unde  me  delectaverint,  dixi :  iam  quod  nequivi
satis  dicere,  id  est,  quantum  delectaverint,  tibi
coniciendum relinquo. Sume itaque, mi fili, sume,
vir  bone  et  non  in  superficie,  sed  in  christiana
caritate  christiane ;  sume,  inquam,  libros,  quos
desiderasti,  Confessionum mearum : ibi me inspice,
ne me laudes ultra quam sum ; ibi non aliis de me
crede,  sed  mihi ;  ibi  me  attende,  et  vide  quid
fuerim in meipso, per meipsum ; et si quid in me
tibi placuerit, lauda ibi mecum, quem laudari volui
de me ; neque enim me.  Quoniam ipse fecit nos, et

3081 Ep. 230, 4.
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non ipsi nos3082 ; nos autem perdideramus nos, sed
qui fecit, refecit. Cum autem ibi me inveneris, ora
pro me ne deficiam,  sed perficiar ;  ora fili,  ora.
Sentio  quid  dicam,  scio  quid  petam ;  non  tibi
videatur  indignum,  et  quasi  ultra  merita  tua :
fraudabis  me  magno  adiutorio,  si  non  feceris.
Non solum tu, sed etiam omnes qui ex ore tuo
dilexerint,  orate  pro  me :  hoc  eis  me  petivisse
indica,  et si multum nobis  tribuitis,  iussisse nos
existimate  quod  petimus,  et  tamen  date
petentibus, vel obtemperate iubentibus. Orate pro
nobis.  Lege  Litteras  divinas,  et  invenies  ipsos
arietes nostros Apostolos petiisse hoc a filiis suis,
sive  praecepisse  auditoribus  suis.  Ego  certe
quoniam  hoc  a  me  petiisti  pro  te,  quantum
faciam, videt qui exaudiat, qui videbat quia et ante
faciebam :  sed redde etiam in hac  re  dilectionis
vicem. Praepositi vestri sumus ; grex Dei estis3083 :
considerate et videte pericula nostra maiora esse
quam  vestra,  et  orate  pro  nobis.  Hoc  enim  et
nobis  condecet et vobis,  ut bonam rationem de
vobis  reddamus  pastorum  principi  et  omnium
nostrum  capiti3084,  pariterque [302] evadamus
huius  mundi  periculosiores  blanditias  quam
molestias, nisi cum pax eius ad hoc proficit, quod
Apostolus  orare  nos  monuit,  ut  quietam vitam et

3082 Ps 99, 3.
3083 1 Pt 5, 2 ; Ier 13, 17.
3084 1 Pt 5, 4.
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tranquillam  agamus  in  omni  pietate  et  caritate3085.  Si
enim desit pietas et caritas, quid est ab illis  et a
caeteris  mundi  malis  tranquillitas  et  quies,  nisi
luxuriae  perditionisque  materies,  sive
invitamentum,  sive  adiumentum ?  Ut ergo
habeamus quietam et tranquillam vitam in omni pietate
et  caritate,  quod oro pro vobis,  orate pro nobis,
ubicumque  estis,  ubicumque  sumus  nusquam
enim non est, cuius sumus.

VII. Misi et alios libros quos non petisti, ne
hoc  tantummodo facerem quod petisti ;  de  Fide
rerum quae non videntur, de Patientia, de Continentia, de
Providentia, et  unum  grandem  de  Fide  et  Spe  et
Caritate.  Hos  omnes  si  dum  es  intra  Africam
legeris,  iudicium  tuum mitte  de  illis ;  aut  mitte
nobis,  aut  quo  nobis  a  domino  sene  Aurelio
mittatur,  ibi  dimitte :  quamquam  et  ubicumque
fueris speramus inde litteras tuas, et hinc tu, dum
possumus,  nostras.  Suscepi  gratissime  quae
misisti ;  ubi  et  salutem  meam  quamvis
corporalem,  quoniam  vis  me  utique  sine
impedimento  malae  valetudinis  Deo  vacare,  et
bibliothecam  nostram,  ut  sint  unde  libri  vel
parentur  vel  reparentur,  adiuvare  dignatus  es.
Rependat tibi Dominus et hic et in futuro saeculo
bona,  quae  talibus  qualem  te  esse  voluit,
praeparavit3086.  Pignus  pacis  apud  te  depositum,

3085 1 Tim 2, 2.
3086 1 Cor 2, 9.
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nostrumque utrique dulcissimum, sicut ante a me
salutari, ita nunc resalutari peto.
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i Apud  Lov.  Albino,  Piniano,  et  Meliano.
Restituimus  Albinæ et  Melaniæ auctoritate
vetustissimi  exemplaris  Corbeiensis,  quod  unum
hujus Epistolæ MSS. nostras  in manus venit.  Sic
etiam inscribitur in Indiculo Possidii cap. 7. Porro
Albina Melaniæ fuit senioris nurus, mater junioris
Piniano in matrimonium datæ. Eos Melania senior
aliquanto  ante  Gothorum  irruptionem  Roma
eduxerat,  una cum filio Publicola juxta Palladium
in  Pausiaca  histor.  qui  hunc  Publicolam  seu
Poplicolam  νεώτερον juniorem dicit,  indigitans
fortean  filium  esse  Publicolæ  Albinæ  mariti,  de
cujus  obitu  agitur  supra  in  Epist.  94.  et  95.
Comitabatur profugum huncce religiosum cœtum
Ruffinus, cumque eis in Sicilia versabatur an.  410.
quo  tempore  Gothi  Regium  Julium  flammis
vastabant,  sicut  testatur  ipse  in  prologo  seu
Epistola Ursacium, præfixa interpretationi Origenis
in  librum  Numerorum,  et  vulgata  ab  Henrico
Valesio annot. in Euseb lib. VI., c. 38. Haud multo
post,  Ruffino  demortuo,  adnavigarunt  illi
Carthaginem :  et  demum  Thagastam  secessere ;
cujus rei  fidem facit  non modo isthæc Augustini
Epistola,  sed  etiam  Metaphrastes  in  Melaniæ
junioris vita ad diem 31 Januarii.

ii Marcellinus in Africam ab Honorio missus,
ut  collationem Catholicos  inter  et  Donatistas  de
suis  controversiis  ineundam  curaret,  evulgato  in
primis  rescripto  Imperatoris  ea  de  re  ipsi  dato
Ravennæ die 14. seu 12. Octob. Varano Cos. (id
est an.  410.) Juti rescripti ejusdem fragmentum in
cod. Theod. lib. 16. l. 3. de relig. subnotatur, emisit
ipse  edictum duplex  anno insequenti,  unum quo
præstituit  ut  utriusque  partis  episcopi  intra  diem
Kalendarum  Juniarum  conferendi  causa



congregarentur  Carthagine :  alterum  quo  jam
præsentibus  apud  Carthaginem  episcopis
præscripsit  locum  modumque  collationis,
admonens  ut  pars  utraque  rescriptis  proderet,
utrum  placerent :  quæ  edicto  continebantur,  ex
Augustino  in  Brev.  collat.  c.  1.  et  3.  Huic  ergo
posteriori edicto Catholici rescripserunt Epistolam,
quam  hic  inter  Augustinianas  idcirco  edendam
curavimus,  quia  stylo  sensuque  tota  refert
Augustinum :  cui  de  omnibus  pro  pace  Ecclesiæ
gestis  palmam  a  Domino  datam  esse  dicit
Possidius cap. 13. quia Totum illud bonum, inquit, per
sanctum illum hominem consulentibus  nostris  episcopis  et
parita satagentibus et cœptum et perfectum est. Hinc de se
ipse  Augustinus  in  libr.  de  Gestis  Pelagii  scribit,
tum secura hujus collationis fuisse occupatissimum, cum
primum  Pelagium  semel  aut  iterum  vidit
Carthagine.

iii Augustinus  in  Gestis  cum  Emerito  hanc
Epistolam ex integro recitari jussit, cumque verba
illa legerentur, se dixisse meminit in lib. de iisdem
Gestis,  Fratres,  si Dominum cogitamus,  locus iste altior,
specula vinitoris est, non fassigium superbientis. Si cum volo
retinere  episcopatum  meum,  dispergo  gregem  Christi,
quomodo est damnum gregis, honor pastoris ?

iv Extat  illa  Donatistarum  Notoria  in
Carthaginensi  collatione  1.  n.  14.  qua  videlicet
secundo  Marcellini  edicto  respondentes,  notum
faciunt se ex diversis Africæ partibus convolantes
ingressos  fuisse  Carthaginem  XV.  Kal.  Jun.
petuntque ut cunctos qui venerant adesse collationi
præcipiat Marcellinus.

v In Africam ex Urbis excidio fugerat Proba
cognomine Faltonia, Probi Præfecti Prætorio et an.
371.  Consulis  ordinarii  conjux,  avia  Demetriadis



virginis, ipsiusque matris Julianæ non vere mater,
sed socrus ex Augustino in lib. de bono viduitatis
c.  19.  necnon  ex  Hieronymo  in  Epist.  8.  ad
Demetriadem, ubi hanc Olibrio Probæ filio natam
esse  significat :  subinde  vero  genus  ejus
amplissimis  laudibus  prosecutus  ait,  Proba  illa
omnium dignitatum et cunctæ nobilitatis in orbe Romano
nomen  illustrius :  cujus  sanctitas  et  in  universos  effusa
bonitas, etiam apud barbaros venerabilis fuit ; quam trium
liberorum  Probim,  Olibrii,  et  Probi  non  fatigarunt
ordinarii consulatus, etc.

vi Volusianus  Melaniæ  junioris  avunculus
fuisse creditur, id est, ipsius matris Albinæ frater :
non  autem  patruus,  quia  Publicola  Melaniæ
ejusdem pater fratrem non habuit superstitem, ex
Epist. 94. Quapropter θέιος quæ vox ad patruum
et  avunculum  communis  est,  non  bene  ab
interprete vertitur,  patruus,  tum apud Photium  53.
tum apud Metaphrastem in Melaniæ vita.  Extant
Rutilii  de  eodem,  ut  putant,  Volusiano  versus,
quibus hunc Proconsulis Africæ munus sustinuisse
docet.  Porro  Melaniæ  neptis  et  Procli
Constantinopolitani  episcopi cura Volusianum ad
Christianam  religionem  profitendam  in  extremis
adductum fuisse produnt Photius et Metaphrastes.

vii Venatores dicuntur illi videlicet qui sese in iis
exercebant  muneribus,  quæ  Apuleius  exhibebat.
Munera  quippe  dicebantur  ludi  non  modo
gladiatorum, sed etiam venatorum, id est in bestias
pugnantium.  Venationes,  inquit  Lactantius  lib.  6.
div. inst. c. 20. quæ munera vocantur, Saturno attributæ
sunt.

viii Scilicet de SS. Martyribus Sisinnio, Martyrio
et Alexandro loquitur, qui a gentilibus rusticis vallis
Ananniæ  non procul  a  Tridentina  civitate  necati



sunt in fine mensis Maii an. 397. sive post obitum
sancti Ambrosii, ut scribit Paulinus in ejus Vita.

ix Adversus  Pelagianos  exerceri  coeperunt
Africani  episcopi  anno  411.  aut  412.  quo jam
tempore  Pelagii  discipulum  Cœlestium  in
Carthaginensi  concilio  judicatum  fuisse  produnt
Patres synodi alterius Carthaginensis anni 416. in
epistola quæ hic edita est 175. ubi ad Innocentium
scribunt  Unde  factum  est,  ut  recensendum  putaremus,
quid ante ferme quinquennium super Cœlestii nomine  hic
apud Ecclesiam Carthaginensem fuerit agitatum, etc. Huic
autem priori concilio non interfuit Augustinus, ex
lib. 2 Retract. c. 33 et ex lib. de Gest. Pel.

x Honoratus baptismo initiatus nondum erat,
ut liquet ex libri hujus c. 19 n. 48 Postea vero ad
Presbyterii,  munus evectus est :  nisi  forte  fallitur
Cassiodorus, qui in lib. de div. lect. c. 16. ait opus
istud scriptum fuisse ad Honoratum presbyterum.

xi Erasmo videbatur legendum,  crassescat. Sed
libri  omnes  habent,  crescat ;  quo  verbo  alludit
Augustinus  ad  illud  proverbium,  quod  refert
superius in epist. 33. n. 3 De homine, ait,  quem falsæ
blanditiæ faciunt  arrogantem,  recte  etiam  vulgo  dicitur :
Crevit caput.

xii Aurelii nomen hic exhibent Epistolæ hujus
exemplaria.  At ipsum omittunt codices omnes in
lib. 2. Retract. c. 40. ubi hanc eamdem Epistolam a
se  scriptam  recognoscit  Augustinus,  licet  non
missam  privato  ipsius  nomine ;  Quia,  inquit,  in
concilio  Numidiæ omnibus,  qui  ibi  eramus,  hoc  fieri
placuit, ut  scilicet  perbrevi  Epistola  docerentur
Donatistas quid in Carthaginensi collatione gestum
sit,  ne  a  suis  ipsorum episcopis  rem aliter  atque
habuerat narrantibus, seducerentur ulterius.



xiii Lov. de concilio Cirtensi. Codices duo Vaticani
Nersensi. At  alii  prope  omnes  MSS.  necnon editi
Bad. Am. et Er. habent,  de concilio Zerfensi : quam
lectionem probatam intelligimus  viris  quibusdam
eruditis, qui civitatem aliam in Numidia Cirtensem
quæ  Constantina  vocabatur,  et  aliam  Zertensem
fuisse  colligunt  ex  collatione  Carthaginensi,  ubi
præter  Constantinensem  episcopum  Fortunatum.
Zertenses  alii  duo  Gaudentius  et  Salustius
recensentur.

xiv Unus e Vaticanis MSS xix. Kal. Julii. Mox in
editis legebatur,  piissimo Honorio Augusto VIII Cos.
mendose,  ut  animadvertit  Baronius.  Quippe
Honorii  consulatus  octavus  incidit  in  annum
Christi  4orj.  At  isthæc Epistola  scripta fuit  anno
proxime  sequenti  post  Carthaginensem
collationem, adeoque an. 412 qui est Honorii Cos.
nonus, favent MSS. octo, e quibus aliqui habent,
IX, alii, nono Cos.

xv Pelagius integritatem fidei  suæ probaturus
in  Diospolitana  synodo,  quæ  exeunte  an  415.
habita  fuit,  has  litteras  aliasque  ab  orthodoxis
episcopis sibi directas protulit, ut in lib. de Gestis
Pelag.  narrat  Augustinus :  qui  subinde  consilium
sensumque  hujus  Epistolæ  suæ  curat  palam
aperiendum.  Non  solum, inquit,  ab  ejus  laudibus
temperavi ; sed etiam quantum potui, sine ejus commotione
quæstionis  de  gratia,  recte  sapere  admonui,  etc.  Dixi
desiderantissimum,  quoniam  valde  cupiebam  cum
præsente  aliquid  colloqui.  Jam  audieram  enim  contra
gratiam,  qua  justificamur,  quando  hinc  aliqua
commemoratio fieret, aperta eum contentione conari, etc. Ei
bona optavi a Domino retribui,  non ad salutem corporis
pertinentia,  sed ea potius quæ putabat esse, vel forte adhuc
putat in solo arbitrio voluntatis et propria potestate posita



etc. etiam ibi petivi ab eo, ut pro me oraret.  quo potius a
Domino talis fierem,  qualem me esse jam crederet ; ut eum
sic  admonerem,  contra  quod  ille  sapiebat,  ipsam quoque
justitiam,  quam  in  me  laudandam  putaverat  non  esse
volentis, neque currentis, sed miserentis Dei, etc.

xvi Opusculum  superius  bis  exhibent  MSS.
plures,  primo  quidem  integrum  ut  hic  jacet,
nominat  in  exordio  religiosa  famula  Dei  Paulina :
postea  autem  contractum  in  brevissimam
epitomen, qua vix octava ejus pars continetur, quæ
ve Epistolæ forma scribitur  Italicæ, incipiens,  Cum
petivisses ut de invisibili Deo etc.

xvii Collationi  Carthaginensi  interfuit
Fortunatianus Siccensis,  sexto censitus  loco inter
eos  septem  episcopos  qui  ad  disputandum
adversus  Donatistas  electi  fuerunt.  Successorem
habuisse  credimus  Urbanum,  qui  Siccensi
episcopus laudatur in i. Fragm. ad hanc dignitatem
evectus  circiter  an.  Chr.  413.  uti  intelligitur  ex
Epistola proxime sequenti, n. 34.

xviii In  omnibus  libris  habetur,  Orientalis.
Quanquam  eruditorum  judicio  probabilius  est
orationem  illam  inter  opera  Gregori  Nazianzeni
quadragesimam nonam, quæ hic citatur, esse latini
scriptoris,  fortean  alterius  Gregorii in  Hispania
episcopi Eliberitani, qui circiter medium sæculum
IV. florebat.

xix In MSS. picrisque, apopheretum ; quo nomine
significatur solemne aliquod munus. In magnis votis,
ait  Ambrosius  Comment.  in  Ephes.  3.  maxima
dantur apophoreta. Turnebus sic dicta putat munera,
quæ  darentur  convivis,  ut  ea  domum  referrent ;
quem in morem respiciens etiam Ambrosius,  sic
exorditur  exhortationem  ad  Virgines.  Qui  ad
convivium  magnum  invitantur,  apophoreta  secum  referre



consueverunt, etc.
xx Loquitur  de  causa  Marcellini,  qui,  uti

Hieronymus  versus  finem  lib.  3.  adversus
Pelagianos scribit, sub invidia tyrannidis Heraclianæ ab
hæreticis innocens cæsus est : sivequem teste Orosio in
lib.  7.  c.  42.  Marinus  Comes  apud  Carthaginem
(incertum est  zelo  stimulatus  an  auro  corruptus)  occidit :
impellentibus  procul  dubio  Donatistis,  quorum
odium  incurrerat  integerrimus  judex  sententia
adversus  ipsos  dicta  in  Carthaginensi  collatione :
quam  sententiam  videlicet  dum  Imperatorum
decreto roborandam curat, mortem ipsius moliunt
hæretici  hacce  oblata  occasione.  Heraclianus
Africæ Comes  deficiens ab Honorio navigavit  in
Italiam cum ingenti classe anno Christi 413. qui ad
Urbem  deposito  exercitu  contendens  Marini
Comitis  occursu  ad  Utriculum  superatus  fugam
arripuit,  rediitque  Carthaginem ;  ubi  captus
demum,  et  capite  punitus  fuit.  Tum vero
perduellionis socios in Africa persequente Marino,
comprehenditur Marcellinus una cum suo fratre et
securi  percutitur,  falso  insimulatus  Heracliano
favisse,  uti  satis  intelligitur  ex  Hieronymo supra
laudato, nec non ex istis Augustini verbis hic n. 4.
Omnia in tempore isto suffragabantur, ut etiam uno teste,
tanquam  invidioso  et  credibili  crimine,  sine  jubentis
discrimine quilibet de medio tolleretur. Cæterum Marinus
continuo revocatus ex Africa, munere omni exutus
fuit, et vitam privatam inglorie agere jussus est, ex
Orosio. Contra vero lex ah Honorio data est die 30
Aug.  An  414.  præcipiens  ut  quæ  Notione  et
sollicitudine  Marcellini  spectabilis  memoriæ  viri  contra
Donatistas  gesta  sunt,  perpetuam habeant  firmitatem, in
lib. 16. Cod. Theod. tit. 5 de Hæreticis leg. 55.



xxi S.  Marcellini  cædes  ad  diem  6.  Aprilis
refertur in Martyrologiis : quam tamen hoc ex loco
liquet factam mense Septembri, uno aut altero dic
ante S. Cypriani solemnitatem. Et sane ullius obitum,
ait  Henricus de  Noris  in  Hist.  Pelag.  lib.  I.  c.  5
minime contigisse die  6.  Aprilis inde satis evincitur, quod
hoc  anno 413.  Heraclianus  cum  numerosa  adeo  classe
aperto, mari verno tantum tempore solvere potuit ex Africa
Urbem invasurus ; cum tamen Marcellini mors, Heracliani
in  Italia  exercitus  stragem,  Tyranni  fugam  ac  tandem
cædem consecuta fuerit.

xxii Nescimus  an  hic  designet  Apringium
judicem fratrem Marcellini. ex Epistola 134. n. 2. et
proconsulem in Africa circiter hoc tempus, uti ex
Epistola  33.  n.  3.  intelligimus :  qui  etiam
Donatistis, quod de iis propter scelera supplicium
sumpsisset, exosus erat.

xxiii Quadrant  hæc  perquam  egregie  in
Marcellinum Tribunum et  Notarium,  missum ab
Honorio in Africam, ut sequester esset collationis
inter Catholicos et Donatistas :  qua in causa sese
strenue gessit,  atque  idcirco ipsius  interfectorem,
Ecclesiam  in  eo  maxime  persecutum  esse  dicit
Augustinus supra n. 4.

xxiv Isthæc  sententia  scripta  est  apud  LXX.
Proverb.  I, 7.  post  versum  6-  citaturque  ab
Augustino passim, ab Hieronymo in Epist. 103. ad
Paulinum, et in Ezech. 45. et a Cassiano collat. 24.
c. 26, a Bernardo in S. Malachiæ vita, etc.

xxv In  MS  Cisterciensi,  necnon  infra  in
Victorino scribitur,  Hilarus. Nescimus an ille ipse
sit, qui postea adversus Semipelagianos Epistolam
hic 226 Augustino scripsit, ubi se ipsius præsentiæ
deliciis  potitum  et  salubribus  uberibus,  nutritum
fuisse proficetur.



xxvi Hieronymus anno 415. scribens adversus
Pelagianos  in  lib.  3.  testatur,  libros  quidem  ad
Marcellinum  de  baptizandis  infantibus  dudum ab
Augustino editos ; Epistolam vero, seu librum, ut
ipse  vocat,  ad  Hilarium,  nuper  prodiisse.  Hanc
ipsam Epistolam Orosius directam nuper ad Siciliam,
ut  in  Apologetico  loquitur,  perlegit  in  Palæstino
conventu, qui celebratus est mense Julio anno 415.
Denique  de  eodem  opusculo  in  Diospolitana
synodo habita mense Decembris ejusdem anni 4i5.
actum esse prodit ipse Augustinus in lib. de Gestis
Pelagii  cap.  11.  quo  loco  librum  nuncupat,  non
Epistolam.

xxvii Cœlestius in disseminanda Pelagii doctrina
tam  multum  opere  studiique  posuit,  ut  istius
hæresis sectatores vocati etiam fuerint Cœlestiani,
juxta  Augustinum in lib.  de Hæres.  c.  88.  neque
alio nomine leguntur ab Ephesina synodo an. 431,
condemnati. Is porro ad episcopale judicium primo
Carthagine  perductus  est  anno  exeunte  411.  aut
ineunte  412. uti  intelligitur  ex  litteris  alterius
Carthaginensis  synodi  habitæ  an.  416.  quibus
Innocentio significatur  jam ante  ferme quinquennium
fuisse ibidem de Cœlestio judicatum. Quæ autem
in eum tunc a Paulino diacono objecta sint refert
Augustinus in lib. de Peccato orig. c. 3. et 4. sed
maxime in lib. de Gestis Pelagii c. 11, ubi scribit
hæc  in  ejus  doctrina  inventa  fuisse :  1.  Adam
mortalem  factum,  qui  sive  peccaret,  sive  non  peccaret,
moriturus  esset.  2.  Quod  peccatum  Adæ  ipsum  solum
læserit,  et non genus humanum. 3.  Quod lex sic mittit ad
regnum  quemadmodum  Evangelium.  4.  Quod  ante
adventum Christi  fuerunt homines  sine  peccato.  5.  Quod
infantes nuper nati in illo statu sunt,  in quo Adam fuit
ante  prævaricationem.  6.  Quod  neque  per  mortem  vel



prævaricationem  Adæ  omne  genus  hominum  moriatur,
neque  per  resurrectionem  Christi  omne  genus  hominum
resurgat.  Quæ omnia  ab  Aurelio  et  considentibus
episcopis damnata dicit, eademque Gesta, quæ se
absente  confecta  fuerant,  a  se  postea  cum
Carthaginem venisset fuisse recensita.

xxviii Marcellinus hic ille est Tribunus, cæsus ab
hæreticis sub invidia tyrannidis Heraclianæ, uti ex
Hieronymo observavimus supra ad Epist. 151. Cui
Marcellino tamen si datæ fuerunt istæ litteræ haud
multo post annum 401. non tamen eas edi oportuit
seorsum  ab  Epistola  proxime  sequenti,  quippe
cujus  illustrandæ  causa  locum  habuere  hactenus
inter Epistola Augustinianas.

xxix Ipsum præcipue Pelagium cogitabant Timasius
et Jacobus,  cum dicerent,  hoc se affici,  quod tarde illum
librum scripserint... Nomen quippe vel nomina ipsi quoque
adhuc tacenda putaverant,  ut vivente amicitia,  error potius
moreretur amicorum. Hæc verba sunt Augustini in lib.
de  Gestis  Pelagii  c.  25.  proxime  post  allatum
Epistolæ superiorum exemplum.

xxx Hilarium  istum,  cui  consacerdoti salutem
dicit,  id  est,  coepiscopo  juxta  MS.  Corbeiensis
inscriptionem,  quique  id  muneris  in  transmarinis
partibus  sustinuisse  intelligitur  ex  aliis  Augustini
verbis,  haud immerito suspiceris eumdem esse ac
Hilarium Narbonensem,  ad quem Zosimus  anno
417. scripsit.  Credimus porro diversum esse, tum
ab Hilario Arelatensi, qui episcopatum ante annum
418. non suscepit ; tum ab Hilario viro laico, qui
Augustinum ipsum de  Pelagiana  hæresi  in  Sicilia
emergente  certiorem  faciebat  per  litteras  circiter
an.  414.  quippe  cum  iste,  cui  nunc  scribitur,
Pelagianam hæresim hactenus nescivisse videatur.



xxxi Non  Bonifacio,  uti  codices  quosdam
habuisse  monent  Erasmus  et  Lovanienses,  sed
Paulino  Nolano  episcopo  datam  esse  hanc
Epistolam  liquet  prorsus,  cum  ex  lib.  de  dono
perseverantiæ c.  21  atque ex  lib.  Prosperi  contra
Collatorem c. 43. tum etiam ex iis quæ Augustinus
hic n. 40. commemorat de originis vitio dicta ah
illo cui scribit, quæ quidem verba deprompta sunt
ex Paulini Epistola ad Severum octava.

xxxii Pelagius  gente  Britannus dicitur  a  Mario
Mercatore  in  Commonit.  Ab  Orosio  in  Apolog.
Britannicus  noster.  A  Prospero  incarm.  De  ingrat.
coluber  Britannus.  Isque  inde  putatur  suggillari  ab
Hieronymo  præfat.  in  Jerem.  Scotorum  pultibus
prægravatus.

xxxiii Intelligitur  fere  ex  iis,  quas  in  hoc viro
agnoscit,  cum sublimi  dignitate  conjunctas  animi
dotes,  illum  ipsum  esse  Dardanum  præfectura
Galliarum  insignem,  cui  etiam  Hieronymus
proponenti  quaestionem  quamdam  de  terra
promissionis rescripsit circiter annum Christi  414.
in  hæc  verba :  Quæris,  Dardane  Christianorum
nobilissime, et nobilium christianissime etc. Et Epistolam
finiens,  Hæc  tibi, ait,  vir  eloquentissime,  in  duplicis
præfecturæ honore  transactæ,  nunc in  Christo  honoratior,
tumultuaria et brevi lucubratione dictavi.

xxxiv Pelagium  libri  hujus  scriptorem  esse
agnoscit Augustinus in lib. de Gratia Christi, c. 22. et
sequentibus,  eidemque  Orosius  tribuit  in
Apologetico, Extat liber iste hic in Appendice Epist.
17.

xxxv Zosimus  Innocentio  Pontitici  ann.  417.
succedens,  deluditur  aliquandiu  a Pelagianis ;
verum  rescriptis  Africanorum  Patrum,  et  habito
demum  severiori  examine,  certior  factus  de



ipsorum  hæresi,  sententiam  in  eos  dicit  ante
medium  an.  418 emissa  per  universum
Christianum orbem Tractoria, ut vocat Mercator in
Commonit.  c. 3. cujus Tractoriæ fragmentum hic
habes, præter alterum perbreve relatum a Prospero
in  appendice  epistolæ  Cœlestini  ad  episcopos
Galliæ.

xxxvi Arbitrantur  hunc  ipsum  esse  Leonem
magnum,  qui  postea  Sixto  in  Romana  sede
successit  anno  440.  Consule  Quesnelianam
editionem operum Leonis tom. 2 dissert 1.

xxxvii Hic  ipse  est  dubio  procul,  cui  Mario
prænomen  fuit,  auctor  vulgatorum  recens
opusculorum contra  Pelagianos.  Porro  epistolam
hanc  recensuit  Possidius  in  indiculo  c.  4.
Ejusdemque tertiam partem transtulit  Augustinus
in librum  de  octo  Dulcitii  Quaestionibus proxime ad
hæc verba q. 3. De illis autem qui rapientur in nubibus,
in quadam Epistola, quam scripsi ad filium meum nomine
Mercatorem,  procul  dubio  notissimum vobis,  (sic  porro
legitur in omnibus MSS. non autem siculi hactenus
excusi habuerunt, quæ incipit : Procul dubio notissimum
vobis, etc.) cum me consuluisset de quibusdam quæstionibus
Pelagianorum,  qui negant mortem esse peccato retributam,
quatenus disputaverim, in subditis lege. Illi autem , inquam,
de quibus, et cætera quæ hic repræsentantur a cap. 4.
usque ad finem epistolæ.

xxxviii Suscepti  a  se  in  Mauritaniam
Cæsariensem  itineris  meminit  Augustinus  supra
initio Epist. 190. et in lib. 2. Retract. c. 51. nec non
Possidius  c.  14  quibus  ex  locis  constare  potest
hanc epistolam datam fuisse sub finem an. 418.

xxxix Hic  ipse  perlator  fuit  superiorum
litterarum  ad  Sixtum  et  ad  Cœlestinum :  unde
conjecturam capere licet Mercatorem id temporis



apud Romam cum illis egisse.
xl Hic  erat  Salonitanus  episcopus  ex  MSS.

nostris  Germanensi  et  Corbeiensi,  testante enim
Augustino in lib. 20 de Civit. Dei c. 5. Non quidem
apud Afros, uti satis intelligilur ex Epistola 199. n.
46. Sunt enim apud nos, hoc est in Africa, etc., sed apud
Dalmatas ;  idemque  opinamur,  cum  eo  cui
Zosimus papa scripsit an. 418.

xli Respicit  fortassis  ad  insignem illum solis
defectum, quem anno 418. die  19. Julii contigisse
produnt historici, quemque tanta siccitas secuta est, uti
scribit Philostorgius, ut multorum hominum aliorumque
animalium insuetam ubique mortem inferret.

xlii Cum librum ederet vicesimum de Civitate
Dei cap. 5. meminit Epistolæ hujus,  quam rescripsi,
inquit, ad  beatæ memoriæ virum Hesychium Salonitanæ
urbis episcopum, cujus epistola titulus est, de Fine sæculi.

xliii Hic  latinitate  donavit  homilias  aliquot
Joannis  Chrysostomi ;  quam  operam  animo
prorsus hæretico ad ipso suscepter, fuisse intelliges
ex præfatione  ad  Orontium, episcopum  illum
Pelagianum,  qui  in  Ephesina  synodo  damnatus
fuit ;  necnon  ex  ipsius  ad  Evangelium  Epistola
apud  Bedam  tom.  6.  qua  in  Epistola  Traduciani
nomine  designare  Augustinum  videtur,  aut
Hieronymum.  Nec  levis  conjectura  est,  hunc
ipsum  esse  blateronem, cujus  lingua  et  calamo
Pelagius  abutebatur :  quod significat  Hieronymus
verbis  illis,  qui  copiosissime  pascitur,  ut  aliener
blasphemiæ verba frivola subministret.

xliv Nescimus an hic idem sit cum Largo, qui
proconsulatum in Africa gerebat anno 415 et 418.
ex Theodos. quod lib. 10. tit. 10. leg. 27. et 28. qui
etiam an.  419. proconsul  acceptis Honorii  litteris
super  pseudopapæ  Eulalii  schismate  feliciter



sublato,  ad  Aurelium  Carthaginensem  rescripsit,
quarum  litterarum  exempla  refert  Baronius  ad
eumdem an. 419.

xlv Miracula  quædam in  Fussalensi  territorio
divinitus facta narrantur in lib. 22. de Civit. Dei c.
8.  quo  ex loco  apparet  idem  territorium  ad
Hipponensis episcopi curam pertinuisse adhuc eo
tempore,  quo  illa  contigerunt ;  id  est,  cum
Maximinus  Sinitensis,  ibidem  laudatus,  jam
accesserat  ad  Ecclesiæ  communionem ;  adeoque
post  annum  405.  quo  ille  anno  ex  episcopo
Donatista factus est catholicus.

xlvi Hic,  nisi  fallimur,  subintelligendus  venit
Sylvanus  Zummensis,  in  Numidiæ  primatu
decessor  Valentini  Baianensis.  At  infra  n.  6.
denotari  videtur  Valentinus  ipse,  qui  primatum
gerebat  anno 419.  ut  patet  ex  Epistola  Synodica
Africanorum patrum ad Bonifacium.

xlvii Fortean hic ipse est, qui inter Milevitanæ
synodi Patres nominatur supra in Epistola 176.

xlviii Ad rem sufficere  potuissent  superiorum
temporum exempla, etiam extra Africam quæsita.
Sed  præsentissima  habebat  ea  quæ  profert,  si
nimirum, id quod ve- rissimile est, episcopi illi, ut
ipse  quoque  Antonius,  Apiarii  presbyter  facto
incitati  confugerant  pariter  ad  Romanum
antistitem,  ut  ejus  auctoritate  in  integrum
restituerentur.

xlix Hæc idcirco spargebantur in vulgus, quod
Africani  patres  per  id  tempus  deliberationem
habuissent  non  semel  adversus  Appellationes
episcoporum Africæ ad Romanam Sedem. Qua de
re  postmodum  scribunt  ad  ipsum  Cœlestinum :
Impendio  deprecamur,  ut  deinceps  ad  vestras  aures  hinc
venientes  non  facilius  admittatis,  nec  a  nobis



excommunicatos  in  communionem  ultra  velitis  excipere :
quia  hoc  etiam  Nicæno  concilio  definitum facile  advertet
venerabilitas  tua.  Nam  etsi  de  inferioribus  Clericis  vel
Laicis videtur ibi præcaveri,  quanto magis hoc de episcopis
voluit observari,  ne in sua provincia communione suspensi,
a  tua  sanctitate  vel  festinato  vel  præpropere  vel  indebite
videantur  communioni  restitui ! Et  infra  demum
rogant :  Executores  etiam  clericos  vestros  quibusque
petentibus  nolite  mittere,  nolite  concedere,  ne  famosum
typhum sæculi in Ecclesiam Christi, qua lucem simplicitatis
et  humilitatis  diem  Deum  videre  cupientibus  profert,
videamur inducere,  Cæterum Cœlestinus nihil tale est
molitus,  quale  verebatur  Augustinus ;  siquidem
Antonio  reddita  nunquam  apparet  ecclesiæ
Fussalensi  administratio,  quam  in  se  receptam
Augustinus  gerebat  adhuc  sub  vitæ  finem,  uti
intelligitur ex Epistola ad Quodvultdeum hic 224.
in qua Fussalensem presbyterum ipsi commendat,
eumque ad suam curam pertinere significat. At vita
functo  Antonio  suffectum  alium  fuisse  par  est
credere.  Certe  in  Notitia  Africæ  censetur  inter
Numidas  episcopos  Melior  Fussalensis.  Notata
hæc  sunt  ad  conciliandam  fidem  huic  epistolæ,
quam  eruditis  nonnullis  in  suspicionem  venisse
intelligimus.

l Plenarium  istud  concilium  apud
Carthaginem in basilica Fausti die  1. Maii an 418.
habitum  fuit  ad  Aurelio  Carthaginensi  et
Donatiano  Teleptensi  Byzacenæ provinciæ
primate,  cum  aliis  ducentis  tribus  episcopis  ex
provinciis Byzacena, Mauritania utraque Silifensi e
Cæsariensi, ex Tripolitana, Numidia et Hispania, u
præfertur in vetusto libro Candavensi et in Codice
canonum  ecclesiæ  Romanæ.  Qui  libri, eidem
concilio adsignant celebres octo illos sive nomen



canones adversus Pelagii hæresim constitutos, quos
nonnulli  ad Milevitanum  anni  416.  perperam
retulere.  Assignat  etiam  Codex  canonum  eccles.
Afric. necnon Photius in cod. 53. et Cœlestinus in
appendice  Epist.  ad  Galliæ  episcopos.  Enimvero
tribus postremis canonibus sententia Pelagianorum
de  Justorum  ἀναμαρτησίᾳ proscribitur ;  atque
hinc sit ut illam eorum sententiam deinceps, id est,
post  Cathaginensem  synodum,  insectetur
Augustinus  ut  hæreticam :  qui  tamen  antea  in
aliquot  opusculis  post  Milevitanam  conscriptis,
scilicet in Epistola quæ hic est 177 n. 16. et 17, et
in lib. de Gestis Pelagii c. 30. de ista quæstione sic
loquebatur,  tanquam  definita  nondum fuisset  ab
Ecclesia.

li Rescripsit sane Evodius, ejusque super  ηac
ipsa  re  a,d  Valentinum  Epistola  in  C9dice  5.
Maximi  Treverensis  reperta  est  a  Jacobo
Siri,no^do ? qui  inde  fragmentum  istud  in
Praedestinat.  Ilistpr.  cap.  i.  transtulit :  Honorabiles
fratres retulerant nobis, quia nescio quæ ibi quæstiones inter
ros  natæ  sunt  cie  Ubero  arbitrio  et  de  justitia  Dei.
Laudamus  quidem  studium  vestrum,  sed  nolumus  esse
contentiosum.  Contentio  enim perturbationem excitat,  sed
studium  pietatem  requirit.  Liberi  arbitrii  plenissimum
affectum habuit homo primo procreatus.  Adam dico.  Sed
ubi sauciatum est ipsum liberum arbitrium, infirmitatunjL
est.  Ergo  est  in  homine  nunc  liberum  arbitrium ,  sed
sauciatum.  Inde dictum est, Infirmatus est in egestate
vigor meus, ct lumen oculorum meorum non est
mecum (Psal.  XXXVII,  11).  Ad  hoc recuperandum
missus  est  medicus  Salvator  Christus,  ut  salvaret  quod
perierat,  et  curaret  quod  vitiatum fuerat :  et  post  alia.
Legant ergo sancti Dei majorum dicta,  sicut jam dixi,  qui
habent  divini  muneris  pium  affectum :  et  quando  non



intelligunt, non cito reprehendant, sed orent ut Intelligant.
lii Ἐπιϐάται dicuntur milites classiarii, qui in

navibus merentur.
liii Ab Augustino  dictatam epistolam,  judicat

ex stylo Sirmondus : idemque alii ferunt judicium
de  libello  emendationis  Leporii.  Cujus  Monachi
errores nondum opinamur, venerant in Augustini
notitiam, quando in lib. de correptione et gratia c.
11. hæc dicebat : Neque enim quisquam tanta rei hujus
et fidei cæcus est et ignorantia ut audeat dicere, quamvis de
Spiritu sancto et virgine Maria filium hominis natum ,  per
liberum tamen arbitrium bene vivendo et sine peccato bona
opera faciendo meruisse,  ut esset Dei filius. Quippe hanc
etiam  Leporius  summam  cæcitatem  suæ  insipientiæ
detestatur  in  emendationis  libello ;  qui  proinde
scriptus fuit  post  eumdem librum de Corrept.  et
Grat.  Leporii  per  Augustinum  emendati meminit
Gennadius in libr. de script. Ecclesiæ c. 59. præter
Cassianum  in  lib.  1.  de  Incarnat.  Joannem  II.
papam in Epist. ad Aviennm. Facundum in lib. 1.,
c. 4., etc.

liv Visum  erat  nonnullis  substituendum  hic
esse,  Honoratum :  sed  inspecti  a  nobis  MSS.
constanter  præferunt,  Hilarium. Is  porro  ex
Lerinensi  monacho  creatus  fuit  Arelatensis
episcopus post Honoratum an. 428. aut certe 429.
ineunte  defunctum.  Quippe  Honoratus  suffectus
Patroclo interempto an. 426. ex Prosperi Chronico,
Cathedram  Arelatensem  teste  Honorato
Massiliensi per biennium occupavit.

lv Hic  profecto  ab  Hilario  Arelatensi,  qui
Augustini  de  prædestinatione  sententiam,  uti
Prosper  in  superiore  Epistola  scribit,  in  querelam
trahebat, distinguit se ipse infra n.  10 hisce verbis :
Non  autem  sanctitas  tua  sic  me  arbitretur  hæc  scribere



quasi  de  iis  quæ  nunc  edidisti,  ego  dubitem. Significat
postea se ipsius præsentiæ deliciis aliquando potitum,
uberibusque  salubribus nutritum  fuisse.  Deinde  se
laicum  esse  n.  9.  subindicat :  ac  postremo
Augustinum  appellare  patrem,  atque  vicissim  ab
ipso  in  lib.  de  Prædestinatione  SS.  cap.  1  filius
nuncupatur : quæ sane in Arelatensem episcopum
minime conveniunt.

lvi Totam hancce epistolam in S. Augustini vita
inserendam duxit Possidius c. 3o.  Interea reticendum
minime  est, inquit,  cum  memorati  impenderent  hostes,
(Vandali) a  sancto  viro  nostro  coepiscopo  Thiavensis
ecclesiæ Honorato litteris fuisse consultum,  utrumnam illis
adventantibus,  ex ecclesiis  episcopis vel clericis recedendum
esset,  an non ; ei que rescriptis insinuasse quid magis ab
illis  Romaniæ eversoribus  esset  metuendum.  Quam  ejus
epistolam  huic  scripturæ inserere  volui.  Est  enim
sacerdotum  Dei  et  ministrorum  morbus  valde  utilis  et
necessaria.


