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9.1. My natomiast wyznajemy Boga, ale tylko jednego, Założyciela, Stworzyciela i 

Opiekuna całego wszechświata; wiemy, że wszystkim kieruje Opatrzność. Zostaliśmy 

pouczeni o świętym Prawie, ale jako prawodawcę mamy prawdziwie istniejącego Boga, 

który uczy nas praktykować sprawiedliwość, pobożność i dobroć. 

14.4. Dalej, boski Logos poucza nas o poddaniu władzy i sprawującym rządy (por. Rz 

1,1-3) oraz o modlitwie za nich, byśmy mogli wieść życie ciche i spokojne (por. 1Tm 2,1-

2).  

14.5. I poucza nas także, abyśmy oddali każdemu to, co mu się należy, komu cześć - cześć, 

komu bojaźń - bojaźń, komu podatek - podatek. Nikomu nic nie być winnym z wyjątkiem 

miłości wszystkich (por. Mt 22,21). 

15.1. Rozważ więc teraz, czy ci, którzy nauczają takich rzeczy, mogą rzeczywiście żyć 

ohydnie i łączyć się w bezprawne relacje, albo, co najbardziej bezbożne ze wszystkiego, 

spożywać ciało ludzkie, skoro nam zabronione jest oglądać nawet walki gladiatorów, 

byśmy nie stali się uczestnikami i wspólnikami zbrodni?  

15.2. Również i w innych przedstawieniach nie możemy brać udziału, by nie plugawiły się 

nasze oczy i uszy, słuchając mówiących lub śpiewających.  

15.3. Jeżeli bowiem ktoś mówi o kanibalizmie, to przecież zjadane są dzieci Tyestesa i 

Tereusza
1
. Jeśli zaś o cudzołóstwie, to jest ono przedmiotem ich tragedii, a dotyczy nie 

tylko zresztą ludzi, ale także bogów, o których obwieszczają wielkim głosem dla honorów 

i pochwał. 

15.4. Chrześcijanie natomiast są dalecy od tego, by tak myśleć lub postępować, 

przeciwnie - pośród nich króluje umiarkowanie, ćwiczy się wstrzemięźliwość, zachowuje 

jednożeństwo, strzeże czystości,  

15.5. usuwa niesprawiedliwość, wykorzenia grzech, praktykuje sprawiedliwość, zachowuje 

prawo, żyje pobożnie, wyznaje się Boga, prawda im przewodzi, łaska strzeże, pokój łączy, 

boski Logos kieruje, Mądrość poucza, Życie prowadzi, Bóg króluje. 

                                                           
1
 Tyestes – mityczny syn Pelopsa i Hippodamii, brat Atreusa. Dzieje jego nienawiści do brata i wielu aktów 

zemsty były przedmiotem wielu tragedii. Tereusz – król tracki, mąż Prokny, ojciec Itysa. 
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15.6. Choć mamy wiele rzeczy do powiedzenia o sposobie naszego życia, a także o 

sprawiedliwości Boga i Stwórcy wszelkiego stworzenia, wydaje się, iż przedstawiliśmy je 

tutaj wystarczająco, abyś ty również mógł właściwie zrozumieć to, co dotychczas 

przeczytałeś, a ponieważ aż dotąd byłeś miłośnikiem wiedzy, dlatego też nadal ją 

zdobywaj. 


