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TRADYCJE HOMILETYCZNE

W MY�LI PATRYSTYCZNEJ

Wstêp

W li�cie apostolskim Porta fidei, og³aszaj¹cym Rok Wiary, papie¿ Bene-
dykt XVI zachêci³ wiernych Ko�cio³a do pochylenia siê nad istot¹ wyznawa-
nej wiary. Chrze�cijañskie Credo jest równie wa¿ne dzi�, co w pierwszych
stuleciach istnienia Ko�cio³a. Nie mo¿e byæ ono nikomu obojêtne. Odgrywa
ono tak¿e szczególn¹ rolê w przepowiadaniu, gdy¿ zarówno kazanie, jak i ho-
milia pozostaj¹ w �cis³ej relacji z wiar¹. Wielkim b³êdem by³oby pomin¹æ boga-
te tradycje Ko�cio³a w tak wa¿nym temacie, jakim jest proklamacja s³owa
Bo¿ego. Zadaniem tego artyku³u bêdzie ukazanie, jak �od mistrzów teologii
(...), którzy ¿yli na przestrzeni wieków, dokona³ siê trwa³y zapis wielu sposo-
bów, w jakie Ko�ció³ medytowa³ nad wiar¹ i rozwija³ nauczanie, aby daæ wier-
nym pewno�æ w ich ¿yciu wiary�1. Szczególnie wa¿nym darem dla wspólnoty
Ludu Nowego Przymierza byli mêczennicy i ojcowie Ko�cio³a.

I. Mêczennicy: krew mêczenników posiewem wiary

Ju¿ w staro¿ytno�ci chrze�cijañskiej wielu uczniów Chrystusa za wyzna-
wanie swej wiary w Mistrza z Nazaretu sk³ada³o ofiarê z w³asnego ¿ycia. Trzy
pierwsze wieki chrze�cijañstwa naznaczone by³y szczególnym prze�lado-
waniem Ko�cio³a. Madrycki teolog Juan B. Valero zauwa¿a, ¿e pierwsi chrze-
�cijanie byli czêsto wystawiani na dramatyczn¹ próbê wiary siêgaj¹c¹ a¿
mêczeñstwa. Dla wyobra¿enia sobie skali tego zjawiska przypomina, ¿e
w I stuleciu Ko�ció³ by³ prze�ladowany 6 lat, w II wieku przez blisko 86 lat,

1 Benedykt XVI, List apostolski w formie «motu proprio» �Porta fidei� og³a-
szaj¹cy Rok Wiary, Tarnów 2012, nr 11, s. 16.
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a w III wieku cierpienia zadawano chrze�cijanom przez 24 lata. Nadto nale¿y
dodaæ do tego 13 lat represji wobec wyznawców Chrystusa z pocz¹tku IV
wieku. Rachunek matematyczny daje w sumie wynik 129 lat niespokojnych
dla Ko�cio³a. Natomiast okres bez prze�ladowañ stanowi³ ok. 120 lat. Dane te
przybli¿aj¹ czas panowania od cesarza Nerona do edyktu mediolañskiego z
313 roku2. Nie by³y to jednak systematyczne dzia³ania represyjne wobec chrze-
�cijan, lecz raczej pojedyncze akcje bardziej lub mniej zintensyfikowane3. Nie
mo¿na zatem mówiæ o jakim� powszechnym i dobrze zorganizowanym prze-
�ladowaniu wyznawców Chrystusa4.

Heroizm i po�wiêcenie chrze�cijan stanowi³y w tym czasie swoisty sym-
bol wiary, z³o¿ony przed �wiatem. Niewinna krew sta³a siê �wiadectwem
i apologi¹ Ko�cio³a u jego pocz¹tków. Jak mocne by³o to ��wiadectwo krwi�
obrazuje nam Ksiêga Rodzaju, opisuj¹c grzech Kaina, który targn¹³ siê na
¿ycie swego brata Abla. W dramatycznej rozmowie Bóg mówi do Kaina:
Có¿e� uczyni³? Krew brata twego g³o�no wo³a ku mnie z ziemi! (Rdz 4,10).
Owa �mowa krwi� by³a ofiar¹ i orêdziem mi³o�ci wobec prze�ladowców.
Mêczennikom towarzyszy³o zatem przekonanie, ¿e gdy tak¹ �mierci¹ uwiel-
bi¹ Boga, na pewno Pan ¯ycia ich us³yszy. Krew ma bowiem niezwyk³¹
moc przemawiania.

Jeszcze w czasach apostolskich wzorowy przyk³ad obrony wiary zostawi³
pierwszy mêczennik Ko�cio³a, diakon �w. Szczepan (zm. 36). Przekaz �w. £u-
kasza zawarty w Dziejach Apostolskich mówi o jego gorliwym g³oszeniu
s³owa Bo¿ego oraz zaanga¿owaniu w pos³ugê ubogim (por. Dz 6,1-7). Diakon
Ko�cio³a zachowa³ zdrow¹ naukê i jasno wy³o¿y³ j¹ przed Sanhedrynem
(por. Dz 7,1-60). W jego mowie zawarte s¹ wszystkie elementy skutecznego
przepowiadania. Warto je przybli¿yæ: 1) m³odzieniec mówi z mocy Ducha
(por. Dz 7,55); 2) ca³¹ uwagê po�wiêca Chrystusowi (por. Dz 7,56); 3) upomi-
na siê o dobre obyczaje, czyli g³osi nawrócenie (por. Dz 7,51-53); 4) wyznaje
wiarê (por. Dz 7,56); 5) i koñczy modlitw¹ (por. Dz 7,59-60). Mo¿na przypusz-
czaæ, ¿e taki obraz przepowiadania przej¹³ od aposto³ów i skutecznie realizo-
wa³ w swoim powo³aniu razem z innymi sze�cioma diakonami wyznaczonymi
do zadañ w Ko�ciele5. Posi³kuj¹c siê materia³em pozostawionym przez
�wiêtych mêczenników, mo¿na tak¿e uznaæ, ¿e ich s³owo pisane zrêcznie

2 Por. J. B. Valero, Mêczeñstwo a wolno�æ w Ko�ciele pierwotnym, t³um. G. Ostrow-
ski, �Communio�, 5 (1992), s. 69. Czas ¿ycia chrze�cijan pierwszych wieków to nie tylko
mêczeñstwo, lecz tak¿e czas ¿ycia w pokoju.

3 K. Kertelge, �B³ogos³awieni, którzy cierpi¹ prze�ladowanie dla sprawiedli-
wo�ci� (Mt 5,10), t³um. F. Mickiewicz SAC, �Communio�, 5 (1987), s. 25.

4 P. Trouillez, �Krew chrze�cijan staje siê nasieniem� � Ojcowie Ko�cio³a
a prze�ladowania, t³um. L. Balter SAC, �Communio�, 5 (1987), s. 56.

5 �Wybrano mê¿ów o dobrej opinii, m¹drych i pe³nych Ducha, tj. Filipa, Prochora,
Nikanora, Tymona, Parmenasa i Miko³aja, prozelitê z Antiochii� (Dz 6,5).
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nawi¹zuje do tego, co wypowiadali ustami. Sedno ich my�li pozostaje uchwy-
cone w zachêtach i wsparciu, jakiego udzielali wspólnotom Ko�cio³a.

Tradycja przypisuje mêczeñstwo trzeciemu biskupowi na stolicy w Rzy-
mie, papie¿owi Klemensowi I (zm. ok. 101). Urz¹d pasterski pe³ni³ po Linusie
(zm. ok. 76) i Anaklecie (zm. ok. 91). Ten¿e �wiêty mocno anga¿owa³ siê
w sprawy Ko�cio³a i zabiega³ o jedno�æ wiary. Zostawi³ najstarszy zapis litera-
tury poapostolskiej. Jego Drugi list do Koryntian jest uznawany za najstarsz¹
zachowan¹ homiliê. To tzw. Homilia z II wieku. Nosi ona znamiona wielkiej
troski o Ko�ció³6. Znakomity kunszt s³owa widaæ tak¿e w Pierwszym Li�cie
do Koryntian, gdzie w zwartej i piêknie u³o¿onej tre�ci zachêca do wierno�ci
pasterzom i nauce Ko�cio³a. Ów dokument jest bezcennym zapisem ¿ycia
chrze�cijan w I wieku. Równie¿ z jego zawarto�ci poznaæ mo¿na, ¿e Klemens
Rzymski by³ znakomitym kaznodziej¹. Starannie, barwnie i z zastosowaniem
szeregu �rodków literackich uk³ada³ swe przemówienia. Ko�ció³ mia³ w nim
prawdziwego s³ugê, który mocno przys³u¿y³ siê sprawie g³oszenia Dobrej
Nowiny.

Wspania³e �wiadectwo wiary w Jezusa Chrystusa z³o¿y³ swoim mêczeñ-
stwem nastêpca �w. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii �w. Ignacy (zm.
ok. 107). W swej ostatniej podró¿y do Rzymu, gdzie czeka³a go chwalebna
�mieræ, pisa³ listy do poszczególnych Ko�cio³ów, przestrzegaj¹c je przed fa³-
szywymi nauczycielami i ich nauk¹. Do Efezów (52) skierowa³ tak¹ zachêtê:
�Niech nikt nie b³¹dzi! Kto nie przebywa w pobli¿u o³tarza, pozbawia siê chle-
ba ¿ywego�7. Ignacy rozumia³, ¿e tylko jedno�æ wiernych z hierarchi¹
i nauk¹ Ko�cio³a s¹ prawdziwym pokarmem dla wiary. W dalszej czê�ci
(142�151) tego piêknego wywodu mówi:

tych, którzy g³osz¹, ¿e nale¿¹ do Chrystusa, rozpozna siê po ich uczynkach. Teraz
bowiem nie czas na opowiadanie, ale by w wiary potêdze wytrwaæ do koñca.
Lepiej nic nie mówiæ i nale¿eæ do Chrystusa, ani¿eli gadaæ i nie nale¿eæ do Niego.
Nauczanie jest rzecz¹ dobr¹, je�li siê tylko tak postêpuje jak mówi. Otó¿ jeden
jest tylko Nauczyciel, który rzek³ i sta³o siê8.

Pomimo rozmaitych mówców prawdziw¹ naukê przekazuje tylko ten,
kto wiernie g³osi Ewangeliê Chrystusa. �wiêty Ignacy stawia tamê b³êdom

6 Por. A. Lisiecki, Wstêp, w: Pisma Ojców Apostolskich, red. J. Sajdak, t. I, Poznañ
1924, s. 171.

7 Nauka dwunastu Aposto³ów � Barnaba � Klemens Rzymski � Ignacy Antio-
cheñski � Polikarp � Hermas, z gr. t³um., zaopatrzy³ wstêpami i obja�nieniami A. Li-
siecki, w: Pisma Ojców Ko�cio³a, red. J. Sajdak, t. I, Poznañ 1924, s. 208. W ci¹gu wielu
wieków prowadzono badania co do autentyczno�ci siedmiu Listów �w. Ignacego.
W efekcie tego obecnie prawdziwo�æ tych pism uznaje niezmiennie tradycja katolicka,
jak równie¿ krytyka protestancka.

8 Tam¿e, s. 212.
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i lu�nej interpretacji prawd objawionych. Jako lekarstwo dla odstêpców w wierze
zaleca im milczenie. Ten bowiem, kto g³osi herezje nie nale¿y do Ko�cio³a
i pozbawia siê jego darów. Podobnej zachêty i rozumienia Ko�cio³a nale¿y
szukaæ u innego mêczennika � �w. Polikarpa (zm. 155). Ten uczeñ aposto³ów
� a szczególnie �w. Jana, który ustanowi³ go biskupem w Smyrnie � posiada³
znakomit¹ wiedzê ksi¹g �wiêtych. Ostro¿ny wobec wszelkich nowinek i b³ê-
dów tamtego czasu, zaleca³ wierno�æ i sta³o�æ w nauce apostolskiej. W Li�cie
do Filipensów (71�72) podaje:

A kto przekrêca s³owo Pañskie wed³ug w³asnych upodobañ i mówi, ¿e nie ma
ani zmartwychwstania, ani s¹du jest pierworodnym synem szatana. Rzuæmy
przeto urojenia pospolite i nauki fa³szywe, a zwróæmy siê do nauki, podanej nam
na samym pocz¹tku9.

Znakomite zachêty moralne Polikarpa obligowa³y chrze�cijan do niena-
gannego ¿ycia i dawania �wiadectwa wobec pogan (102). Najlepsz¹ homili¹
jest bowiem osobisty przyk³ad postêpowania, którym niejedn¹ zb³¹kan¹ duszê
mo¿na nabyæ dla królestwa Bo¿ego. Tym bardziej wiêc mêczeñstwo mo¿na
uznaæ za najwspanialsze kazanie. Martyrium Polycarpi jest tego wymow-
nym przyk³adem.

Na potwierdzenie powy¿szego mo¿na przywo³aæ kolejne imiona �wiêtych
oraz ich pisma i mowy. I tak np. w Acta martyrum znajdujemy opis przes³u-
chania z procesu s¹dowego �w. Justyna (zm. 165) i towarzyszy10. Skazani
na �mieræ za panowania cesarza Marka Aureliusza, z rozkazu Rustyka, pre-
fekta Rzymu, mê¿nie bronili wiary. O zdolno�ciach i znajomo�ci sztuki prze-
powiadania przez Justyna, a tak¿e o jego niezachwianej wierze �wiadcz¹
z ironi¹ wypowiedziane pod jego adresem s³owa wspomnianego rzymskiego
prefekta:

�S³uchaj, ty, co� podobno taki wymowny i co s¹dzisz, ¿e posiadasz prawdziw¹
naukê! Je�li ciê ubiczuj¹, a potem g³owê ci zetn¹, czy wierzysz, ¿e siê dostaniesz
do nieba?� Justyn odpowiedzia³: �¯ywiê nadziejê, ¿e posi¹dê dary Jego, je�li
to przecierpiê. Wiem przecie, ¿e wszyscy, co takie w³a�nie ¿ycie wiedli, maj¹
zapewniony charyzmat Bo¿y a¿ do koñca �wiata wszystkiego�. Prefekt Rusty-
kus rzek³: �A zatem przypuszczasz, ¿e wst¹pisz do nieba, by jak¹� nagrodê
odebraæ?� Justyn odpowiedzia³: �To nie jest przypuszczenie, ale wiem i mam
zupe³n¹ pewno�æ�11.

9 Tam¿e, s. 263.
10 Oryg. t³um. Martyrium s. Justini et sociorum. Dokumenty s¹dowe podaj¹,

¿e los mêczeñstwa obok Justyna podzieli³o sze�ciu innych pobo¿nych chrze�cijan.
Wspomina siê imiê Chrytona, Charyty, Euelpistosa, Hieraxa, Liberiana i Pajona.
Akta mêczeñstwa s¹ wiarygodne, pewne i niepodwa¿alne historycznie.

11 A. Lisiecki, Wstêp, w: Pisma Ojców Ko�cio³a, t. IV, Poznañ 1926, s. XXIII�XXV.



169Tradycje homiletyczne w my�li patrystycznej

Powy¿sze �wiadectwo utrzymuje nas w przekonaniu, ¿e w pocz¹tkach
przepowiadania Chrystusa bezkompromisowo trzymano siê zasad wiary, a jej
g³osiciele mieli od pocz¹tku jasne rozumienie tego, co naucza Ko�ció³. Prawda,
któr¹ g³osili mêczennicy, nie by³a wiêc iluzorycznym zwodzeniem ludzi, ale
zdecydowan¹ manifestacj¹ wiary w ¿ycie wieczne. Ponadto stanowi³a dowód,
¿e za konkretnym nauczaniem sz³o �wiadectwo czynu. Ich postawa by³a od-
zwierciedleniem skutecznej proklamacji s³owa Bo¿ego i jego wielkiego wp³y-
wu na ¿ycie pierwszych chrze�cijan.

Uczeñ �w. Justyna, Tertulian (zm. po 220), wybitny adwokat nawrócony
ok. 195 r. na chrze�cijañstwo12, wykazuj¹c b³êdy heretykom, odmawia im
prawa g³osu w sprawach wiary i zabrania uzurpowania sobie prawa do
interpretacji Pisma �wiêtego. Zarzuca im fa³szowanie nauki prawdziwego
Ko�cio³a. W De praescriptione haereticorum (Preskrypcja przeciw here-
tykom) zadaje pytanie:

Kto w ogóle zas³uguje na wiarê, czyj¹ w³asno�ci¹ jest Pismo �wiête, kto, przez
kogo, kiedy i komu przekaza³ tê naukê, dziêki której ludzie staj¹ siê chrze�cijanami?
Gdzie siê bowiem oka¿e, ¿e jest prawdziwa nauka, i wiara chrze�cijañska, tam
bêdzie równie¿ prawdziwe Pismo �wiête, prawdziwa jego interpretacja i w ogóle
ca³a tradycja chrze�cijañska13.

Z tego tekstu po�rednio wiadomo, ¿e Biblia by³a nadrzêdnym �ród³em,
z którego czerpa³a my�l kaznodziejów tamtego okresu oraz ¿e chrze�cijanie
dysponowali ju¿ tradycj¹. Dorobek my�li teologicznej z pewno�ci¹ by³ wykorzy-
stywany dla jasnego przekazu wiary, by ustrzec siê przed b³êdami w g³oszeniu
Ewangelii. Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e wspó³czesnym Tertulianowi bardzo
zale¿a³o na w³a�ciwej interpretacji Pisma �wiêtego. Panowa³o ju¿ wówczas po-
wszechne rozumienie, ¿e spadkobierc¹ natchnionych ksi¹g jest prawdziwy Ko-
�ció³ Jezusa Chrystusa, który wiernie i nieomylnie naucza o Bo¿ym Objawieniu.

Historia martyrologium Ko�cio³a u jego pocz¹tków dowodzi zatem
�wiêto�ci uczniów Pañskich, a tak¿e autentyczno�ci �wiadectwa, jakie z³o¿yli
Chrystusowi. Jest niew¹tpliwie najja�niejszym punktem Ko�cio³a, który g³osi
Ewangeliê nawet w obliczu prze�ladowañ. Na trudne czasy gminy chrze�ci-
jañskie otrzyma³y ludzi zdolnych do po�wiêcenia ¿ycia tak, aby �wiadectwem
krwi umocniæ wiarê i jedno�æ pierwszych wspólnot. Ta katecheza znajduje
nadrzêdne miejsce w ziemskiej drodze Ko�cio³a i jest przyk³adem dla pokoleñ
¿yj¹cych w kolejnych stuleciach, by w ka¿dym czasie i w ka¿dych warunkach
�wiadczyæ o Bogu.

12 Por. P. Trouillez, �Krew chrze�cijan staje siê nasieniem� � Ojcowie Ko�cio³a
a prze�ladowania, t³um. L. Balter SAC, �Communio�, 5 (1987), s. 59�61.

13 K. S. Florens, Tertulian. Wybór Pism, red. i t³um. E. Stanula, w: Pisma Staro-
chrze�cijañskich Pisarzy, t. V, Warszawa 1970, s. 40�78.
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II. Ojcowie Ko�cio³a � z obfito�ci nauki Bo¿ej

Upowszechnienie siê chrze�cijañstwa, a co za tym idzie szersze i dalsze
zadania spo³ecznej chrystianizacji ³¹cz¹ siê z misyjn¹ ekspansj¹ Ko�cio³a, roz-
wojem jego struktur organizacyjnych i walk¹ o ortodoksjê. Medytacje nad
Pismem �wiêtym stanowi³y nadrzêdny temat okresu patrystyki i zostawi³y trwa³y
�lad w nauczaniu Ko�cio³a. Duszpasterstwo by³o mocno osadzone na prze-
powiadaniu wiernym Ewangelii. Tak w³a�nie realizowano cel u�wiêcania
Ko�cio³a. Dokumentuje to wspania³a spu�cizna i olbrzymi dorobek naukowy
tamtego okresu. Obszerne komentarze do ksi¹g �wiêtych, liczne apologie, cenne
wskazówki moralne mo¿na dzi� zaliczyæ do pere³ literatury chrze�cijañskiej.
Dla kaznodziejstwa ów dorobek stanowi prawdziwy obszar poszukiwañ wiary
i dzielenia siê ni¹ ze s³uchaczami. Ks. Gerhard Rauschen w swojej pracy
Patrologie: die Schriften der Kirchenväter und ihr Lehrgehalt, wymienia
przedstawicieli tego z³otego okresu. Jest to wielka rzesza ludzi. Najwa¿niejsi
z nich to: Orygenes, �w. Klemens Aleksandryjski, Hipolit Rzymski, Nowacjan,
�w. Cyprian, Arnobiusz Starszy, �w. Atanazy Wielki, �w. Efrem Syryjski,
�w. Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy, �w. Cyryl Jerozo-
limski, �w. Epifaniusz z Salaminy, �w. Jan Chryzostom, �w. Cyryl Aleksandryj-
ski, �w. Hilary z Poitiers, �w. Ambro¿y z Mediolanu, �w. Hieronim, �w. Augu-
styn, �w. Leon I Wielki, �w. Grzegorz Wielki, �w. Izydor z Sewilli, �w. Maksym
Wyznawca, �w. Jan Damasceñski i inni14.

Z tej bogatej listy mistrzów s³owa postaci¹ znacz¹c¹ jest wybitny �wiecki
nauczyciel Orygenes (zm. ok. 254). Zas³yn¹³ on jako teolog i da³ siê poznaæ
jako �wietny kaznodzieja15. Podkre�la³ on, ¿e nauczyciela wiary powinna ce-
chowaæ pokora i czujno�æ. Te cnoty s¹ bowiem w³a�ciw¹ drog¹ do poznania
Objawienia Bo¿ego. W Homilii 3 o Ksiêdze Wyj�cia na temat zapisu �Ja za�
mam s³aby g³os i powolny jêzyk� (Wj 4,10), pos³uguj¹c siê przyk³adem osoby
Moj¿esza, przypomnia³, ¿e nawet pog³êbiona wiedza i m¹dro�æ ludzka w kon-
frontacji ze s³owem Bo¿ym zdaj¹ siê byæ nieme i pozbawione wymowy16.
W komentarzu podawa³ tak¿e, ¿e ucznia Chrystusa mo¿na poznaæ po jego

14 Por. G. Rauschen, Zarys Patrologji. Pisma Ojców Ko�cio³a i nauka w nich
zawarta, prze³o¿y³ i uzupe³ni³ J. Nowacki, Poznañ � Warszawa � Wilno � Lublin 1929.

15 Teokryt, bp Cezarei Palestyñskiej, i Aleksander, bp Jerozolimy, zaprosili Oryge-
nesa, by g³osi³ u nich homilie. By³o to wówczas niespotykane wydarzenie w Ko�ciele,
gdy¿ przepowiadanie by³o zarezerwowane tylko dla biskupów lub kap³anów, a Oryge-
nes nie posiada³ �wiêceñ kap³añskich. Z nakazu bpa Aleksandrii � Demetriusza
przerwa³ jednak Orygenes sw¹ dzia³alno�æ, by oddaæ siê pracy nauczyciela. Zob.
F. Dr¹czkowski, Patrologia, Lublin 1998, s. 119.

16 Por. Orygenes, Homilie o Ksiêgach Rodzaju, Wyj�cia, Kap³añskiej, przek³ad
i oprac. S. Kalinowski, wstêp E. Stanula, w: Pisma Starochrze�cijañskich Pisarzy,
t. XXXI, z. 1, Warszawa 1984, s. 170�171.
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mowie. Ka¿dy wiêc, kto g³osi fa³szyw¹ naukê wiary nie s³u¿y Bogu, lecz daje
przys³ugê szatanowi. Orygenes uj¹³ to w nastêpuj¹cych s³owach:

B³ogos³awieni, czyje usta otwiera Bóg, aby mówili. (...) Bóg zatem otwiera usta
tych, którzy g³osz¹ s³owa Bo¿e. Lêkam siê jednak, ¿e istniej¹ jacy� ludzie, których
usta, na odwrót, otwiera diabe³. Bo je�li kto� k³amie, to z pewno�ci¹ diabe³ otwiera
jego usta, aby g³osi³ k³amstwo17.

Ten niepokój k³amstwa winien mobilizowaæ s³ugi s³owa Bo¿ego do czujnej
uwagi i postawienia stra¿y przy swoich ustach. Zgub¹ bowiem dla kaznodziei
w takim przypadku jest zawsze pycha, chêæ dominacji i podporz¹dkowania
sobie orêdzia Ewangelii.

Z kolei �w. Bazyli Wielki (zm. 379) niemniej interesuj¹co ukaza³, jak
wa¿na by³a wówczas w g³oszeniu Ewangelii umiejêtno�æ korzystania z tego,
co jest zdrow¹ nauk¹ Ko�cio³a, i odrzucenia tego, co ma choæby pozór k³am-
stwa czy z³a. Obowi¹zkowo nale¿a³o stosowaæ zasadê selekcji materia³u. Ka-
znodzieja odwo³uj¹c siê do autorów klasycznych, móg³ wzi¹æ wy³¹cznie to, co
dobre i s³u¿y Prawdzie, zawsze pamiêtaj¹c, ¿e to, co najwa¿niejsze jest
w Ewangelii. Pojawia³y siê wiêc szersze mo¿liwo�ci korzystania z materia-
³ów bêd¹cych w s³u¿bie ko�cielnego przepowiadania. Jako znakomity mówca
i pedagog �w. Bazyli w Mowie do m³odzieñców wy³o¿y³ rzecz nastêpuj¹co:

Zupe³nie wiêc na podobieñstwo pszczó³ powinni�cie korzystaæ z tych ksi¹¿ek.
One bowiem ani nie przylatuj¹ jednakowo do wszystkich kwiatów, ani nie próbuj¹
zabraæ w ca³o�ci tych, do których przylecia³y, ale bior¹ z nich tyle, ile potrzebuj¹
do swej roboty, a resztê pozostawiaj¹. My tak¿e, je�li mamy rozum, we�miemy
z nich to, co nam odpowiada i pokrewne jest prawdzie, a resztê pominiemy. I tak
zrywaj¹c kwiat z ró¿y, unikniemy cierni, tak samo w takich mowach to, co po¿y-
teczne zerwiemy, a tego, co szkodliwe, bêdziemy siê strzegli18.

Ten barwny i przemawiaj¹cy do wyobra�ni tekst by³ apelem o dojrza³o�æ
i cnotê w sztuce kaznodziejskiej. Cenzura w przepowiadaniu obowi¹zywa³a
bowiem ka¿dego, komu Ko�ció³ powierzy³ g³oszenie Ewangelii. Prawdy wiary
o�wiecone po¿yteczn¹ nauk¹ mia³y stawaæ siê bli¿sze i zrozumia³e dla s³ucha-
czy. Mia³y budziæ i rozpalaæ wiarê, a nie odci¹gaæ od niej, b¹d� studziæ jej
zapa³. Tak rozumia³ tak¿e swoje zadanie i misjê w przepowiadaniu �w. Grze-
gorz z Nyssy (zm. 395). Uj¹³ to w Mowie I: O mi³o�ci ku ¿ebrakom (³ac.

17 Tam¿e, s. 171.
18 �w. Bazyli Wielki, Mowa do m³odzieñców, jak maj¹ odnie�æ po¿ytek z czytania

ksi¹¿ek pogañskich, w: ten¿e, Wybór homilij i kazañ, t³um. T. Sinko, Kraków 1947,
s. 217. Wcze�niej pisa³: �Z wielk¹ czujno�ci¹ nale¿y strzec duszy, aby�my przez rozko-
szowanie siê mowami nie przyjêli niepostrze¿enie czego� gorszego, jak ci, którzy
z miodem za¿ywaj¹ truciznê� (XV,2), s. 216.
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De pauperibus amandis or. I.), wskazuj¹c na istotne elementy dobrego
kazania. Jego s³owa wpisuj¹ siê w kanon dobrych manier szafarzy s³owa.
Rzecz rozumia³ nastêpuj¹co:

Niech boja�ñ Bo¿a nauczy jêzyk mówiæ, co nale¿y, nie mówiæ na pró¿no, znaæ
czas, miarê i konieczne s³owo i trafn¹ odpowied�, nie mówiæ niesk³adnie i nie
zasypywaæ naszych rozmówców gradem s³ów. Dlatego przecie¿ i owa delikatna
b³ona, która wi¹¿e z jêzykiem doln¹ szczêkê, nazywa siê wêdzide³kiem, by nie
mówiæ bez³adnie i niesk³adnie19.

Estetyka i jako�æ wyst¹pienia ko�cielnego mówcy oraz szacunek dla
S³owa nie pozwala³y na zbyt lu�ne i powierzchowne traktowanie wyk³adu
Objawienia. Zasady mowy nak³ada³y na przepowiadaj¹cego okre�lone wyma-
gania, aby nie �p³ywa³� oko³o istoty rzeczy, lecz komentowa³ stosownie Bo¿e
s³owo. Kaznodzieja musia³ przygotowaæ swoim s³uchaczom z Ewangelii
prawdziw¹ duchow¹ ucztê, dla której wierni opuszczali wszystkie inne zajêcia
i uznawali, ¿e nale¿y wy¿ej ceniæ s³owo Pañskie, ni¿ np. pró¿ne biesiady czy
ja³owe spotkania. Prawdziwym znawc¹ w tym temacie by³ wybitny przedsta-
wiciel Ko�cio³a greckiego � �w. Jan Chryzostom (zm. 407). Doceniaj¹c jego
zdumiewaj¹c¹ skuteczno�æ kaznodziejsk¹, nadano mu ju¿ w V wieku miano
Chrysòstomos, czyli Z³otousty20. Je�li z³oto wyra¿a to, co najszlachetniejsze
i najdro¿sze, to w rzeczy samej takimi by³y usta tego kaznodziei. G³osi³y one
bowiem Prawdê, nie podlegaj¹c¹ korozji ani korupcji. By³y to usta zaanga-
¿owane w s³u¿bê Mi³o�ci, a nie s³u¿alcze wobec w³asnych i cudzych za-
chcianek21. W Homilii drugiej na temat Ksiêgi Rodzaju (PG 53,26-32) da³
on wyraz rado�ci ze spotkania z wiernymi, dziel¹c z nimi wspólny stó³
nauki Bo¿ej:

Jestem pe³en szczê�cia, gdy patrzê dzisiaj na wasze ¿yczliwe twarze. Nawet ko-
chaj¹cy ojcowie nie znajduj¹ tyle rado�ci, gdy ich otaczaj¹ dzieci i swym zacho-
waniem siê i pos³ug¹ sprawiaj¹ im przyjemno�æ, ile ja teraz weselê siê i ciszê,
widz¹c was tu zebranych � p³on¹cych pragnieniem s³uchania Bo¿ych nauk.
Wzgardzili�cie doczesnymi biesiadami, a przyszli�cie na duchow¹ ucztê i czynami
potwierdzacie powiedzenie Pana: Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, lecz ka¿dym
s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych (Mt 4,4)22.

19 �w. Grzegorz z Nyssy, Wybór pism, prze³o¿y³ z greckiego i wyboru dokona³
T. Sinko, Warszawa 1963, s. 168.

20 Por. J. £anowski, M. Starowieyski, Literatura Grecji staro¿ytnej w zarysie.
Od Homera do Justyniana, Warszawa 1996, s. 175.

21 Por. A. Baron, Twórcza przygoda spotkania ze Z³otoustym, w: �w. Jan Chry-
zostom, Homilie na Ewangeliê wed³ug �w. Mateusza, cz. 1, Kraków 2000, s. 5.

22 �w. Jan Chryzostom, Homilie i kazania wybrane, prze³o¿y³ W. Kania, Warsza-
wa 1999, s. 14.
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Je�li chodzi o znajomo�æ sztuki przepowiadania, nie sposób pomin¹æ
�w. Ambro¿ego z Mediolanu (zm. 397). Zachwyci³ on ca³y ówczesny �wiat
i ozdobi³ ko�cieln¹ ambonê znakomitymi mowami. Najpierw jako skromny cz³o-
wiek, a pó�niej wybitny teolog posiad³ umiejêtno�æ w³a�ciwego wyk³adania
prawd wiary. W De oficiis ministrorum uwra¿liwia³ na s³owo i piêkno. Nale¿y
bowiem zauwa¿yæ, ¿e zastosowanie estetyki doskonale koresponduje z me-
todami i zasadami uk³adania homilii. Tak zatem Ambro¿y dostrzega piêkno
ogólne, rozci¹gaj¹ce siê na ca³o�æ kazania, i piêkno specjalne, ja�niej¹ce
w jakiej� jego czê�ci. To drugie ma miejsce, gdy przy ogólnie pojêtej homilii
mówi siê o jakiej� niezwyk³ej sprawie lub podaje znakomity przyk³ad (Piêkno
I 46, 222�224). Warto dodaæ, ¿e dla �w. Ambro¿ego Pismo �wiête by³o naj-
wy¿szym piêknem i uczy³o o piêknie23.

Jak niezwyk³e musia³y byæ mowy �w. Ambro¿ego, �wiadcz¹ liczne
nawrócenia i przyjmowanie wiary chrze�cijañskiej. Skruszy³ niejeden b³êdny
pogl¹d na wiarê. Pog³êbiona tre�æ kazañ, dogmatyczny krêgos³up i dodana
warto�æ retoryczna stworzy³y znakomity tercet zachêcaj¹cy do ws³uchania
siê w ¿ywy g³os Ko�cio³a. Zachwycony jego osob¹ i mowami �w. Augustyn
(zm. 430) przyj¹³ chrzest i zosta³ wielkim s³ug¹ Ko�cio³a. Bez w¹tpienia urze-
ka, z jak¹ obfito�ci¹ s³owa wychodzi³ na ambonê �w. Ambro¿y. Gdy Augustyn
wspomina w Wyznaniach postaæ tego biskupa Mediolanu, tak go charakte-
ryzuje: �Wymowne jego kazania hojnie udziela³y ludowi t³usto�ci Twojego
zbo¿a, weso³o�ci oliwy, trze�wego upojenia, jakim darzy Twoje wino�24.
S³uchacz, tak nakarmiony s³owem Bo¿ym, z pewno�ci¹ czu³ z jednej strony
syto�æ duszy, a z drugiej strony wiêkszy apetyt i ciekawo�æ nastêpnego spo-
tkania ze znakomitym mówc¹.

Godne uwagi s¹ wyst¹pienia �w. Augustyna (zm. 430). Bieg³y w retoryce
i równie sprawny w nauce Bo¿ej, zapisa³ siê w historii wiary jako doskona³y
kaznodzieja. Wybitny pisarz w³oski, Giovanni Papini (1881�1956), opisuj¹c
¿ycie �w. Augustyna, nadmienia, ¿e urzêduj¹cy wówczas w Hipponie biskup
Walery25 uprosi³ Augustyna, by �zaj¹³ jego miejsce jako rozdawca S³owa. Au-
gustyn za¿¹da³ pewnego czasu, aby siê skupiæ i przygotowaæ, ale ju¿ podczas

23 Por. �w. Ambro¿y z Mediolanu, Obowi¹zki duchownych, prze³o¿y³ K. Abgaro-
wicz, Warszawa 1967, s. 98�99.

24 �w. Augustyn, Wyznania, ks. V, 13, t³um. Z. Kubiak, Kraków 1995, s. 110. Na-
wrócenie Augustyna dokonywa³o siê etapami. Jako s³uchacz kazañ Ambro¿ego by³
on bardziej zainteresowany krasomówczym talentem ni¿ proponowan¹ przez biskupa
Mediolanu tre�ci¹. Dopiero pó�niej i jedno, i drugie zrodzi³o w nim prze�wiadczenie
o racji wiary katolickiej.

25 Bp Walery � Grek z pochodzenia, szanowany przez mieszkañców Hippony
darz¹cy wielk¹ przyja�ni¹ �w. Augustyna. Powierzy³ mu sprawowanie pos³ugi naucza-
nia wiernych. Prawo ko�cielne nak³ada³o ten obowi¹zek na biskupa, wiêc by³o to wiel-
kim novum w zwyczajowym przepowiadaniu s³owa Bo¿ego.
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tygodnia wielkanocnego roku 391 rozpocz¹³ seriê swych kazañ, które mia³a
przerwaæ dopiero �mieræ�26. Piêtnuj¹c pogañskie obyczaje, odwo³uj¹c siê do
autorytetu Ko�cio³a, domaga³ siê respektowania chrze�cijañskich zasad mo-
ralnych. Logicznie u³o¿ona tre�æ, dog³êbnie zbadane zagadnienia, egzegetycz-
na skrupulatno�æ, umiejêtno�æ odró¿niania sacrum od profanum, uczyni³y
z jego kazañ i przemówieñ prawdziwe skarby w zbiorach my�li Ko�cio³a.
W dziele De doctrina christiana, biskup Hippony poda³ wskazówki dla sku-
tecznego przepowiadania. Uwa¿a³, ¿e kaznodzieja powinien tak uk³adaæ mowy,
aby poucza³y, zadowala³y i delektowa³y, a w koñcu nak³ania³y odbiorcê do
czynu, ut doceat, ut delectet, ut flectat (IV, XII)27. W jego nauczaniu odnaj-
duje siê ogromne umi³owanie Pisma �wiêtego. Po up³ywie ponad czterech
wieków Biblia i jej interpretacja przekazywana przez Ko�ció³ stanowi³y
nadrzêdn¹ rolê w nauczaniu wiernych. Kaznodzieja z Hippony zauwa¿a³:
ego vero Evangelio non crederem, nisi me catholicae Ecclesiae commove-
ret auctoritas28.

Inny z wielkich ojców Ko�cio³a, �w. Leon Wielki (zm. 461), zachêca³, aby
kaznodzieja nie obawia³ siê w nauczaniu utrwalaæ ju¿ raz publicznie wypo-
wiadanych prawd objawionych. W Mowie 69 � O mêce Pañskiej 18 �
stwierdza³:

Nie bêdzie wiêc zbyteczna kazaæ o tym, o czym ju¿ niejednokrotnie kazali�my.
Kto mówi o boskich sprawach, nie potrzebuje te¿ obawiaæ siê przesytu w s³u-
chaj¹cych �cielesnymi uszyma�, rzekomo ze wzglêdu na mo¿liwo�æ znudzenia
ich czêstym powtarzaniem rzeczy znanych29.

Rzeczy Bo¿e dziêki powtarzaniu utrwalaj¹ siê w s³uchaczu i zostaj¹ w nim
na zawsze. W dalszej mowie ów wybitny papie¿ formu³owa³ zachêty, by drogê
wiary ozdobiæ krasomówcz¹ sztuk¹, która jest narzêdziem piêkna. Z poczucia
bowiem estetyki s³owa i wra¿liwo�ci zmys³u wiary kaznodzieja winien uczyniæ
narzêdzie dla o�wiecenia wiernych. Jako zachêtê i zawo³anie kaznodziejskie
pasterza Ko�cio³a mo¿na uznaæ s³owa, które sam wypowiedzia³: �Prawdzie
s³u¿yæ swoim kazaniem�30. Z podobnym prze�wiadczeniem ³atwiej bêdzie dla
mówcy unikn¹æ b³êdów w g³oszeniu Ewangelii i skuteczniej przyjdzie mu

26 G. Papini, �w. Augustyn, prze³o¿y³a A. Brzozowska, Kraków 1932, s. 149.
27 S. Augustini, De doctrina christiana. O nauce chrze�cijañskiej, tekst ³aciñ-

sko-polski, prze³o¿y³ J. Sulowski, Warszawa 1989, s. 210�211.
28 Ten¿e, Pisma przeciw manichejczykom. List podstawowy, t³um. J. Sulowski,

w: Pisma Starochrze�cijañskich Pisarzy, t. LIV, Warszawa 1990, s. 115. Tytu³ oryginal-
ny: Contra epistulam Manichei quam vocant fundamenti, 5, 6. T³um. z ³ac. �I ja Ewan-
gelii bym nie wierzy³, je�liby mi jej Ko�ció³ katolicki nie poda³�.

29 �w. Leon Wielki, Mowy, prze³o¿y³ bp K. Tomczak, w: Pisma Ojców Ko�cio³a,
t. XXIV, Poznañ � Warszawa � Lublin 1958, s. 325�326.

30 Tam¿e, s. 326.
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nawracaæ wiernych. Równie¿ �w. Grzegorz Wielki (zm. 604) w li�cie z 591
roku skierowanym do Jana Konstantynopolitañskiego, Eulogiusza Aleksan-
dryjskiego, Grzegorza Antiocheñskiego, Jana Jerozolimskiego i Anastazjusza,
Ekspatriarchy Antiocheñskiego (I,24) � daj¹c wskazówki, jaki powinien byæ
biskup � wiele uwagi po�wiêca przepowiadaniu. Nie pierwszy raz bowiem
medytuj¹c nad przekazem nauki Pañskiej, przestrzega przed rutyn¹, wygod¹
i p³ycizn¹ w przemawianiu.

Gdy znów przychodzê do rozwa¿ania, jaka powinna byæ mowa pasterza i jakie
jego milczenie, z lêkiem i trosk¹ zdajê sobie sprawê, jak bardzo potrzeba by pasterz:
�w milczeniu by³ rozwa¿ny i w s³owie po¿yteczny, aby nie wyjawia³ tego, o czym
nale¿y milczeæ, a nie zamilcza³ tego, co nale¿y ujawniæ. Albowiem podobnie jak
nieostro¿na mowa wprowadza w b³¹d, tak nierozwa¿ne milczenie pozostawia
w b³êdzie tych, których mo¿na by³o pouczyæ. Czêsto bowiem nieopatrzni rz¹dcy,
nie chc¹c straciæ wzglêdów ludzkich, lêkaj¹ siê mówiæ swobodnie tego, co jest
s³uszne. Zgodnie ze s³owami Prawdy nie pe³ni¹ oni bynajmniej stra¿y nad owczar-
ni¹ z gorliwo�ci¹ pasterza, lecz odbywaj¹ s³u¿bê jak najemnicy, poniewa¿ uciekaj¹,
gdy wilk przychodzi, wtedy gdy ukrywaj¹ siê w milczeniu�31.

Niezale¿nie od wieków takt i wyczucie mówcy uwa¿ane by³y za cnotê.
Prawdziwym pasterzem i kaznodziej¹ owczarni Pañskiej jest ten, kto s³u¿y
sprawie jedno�ci wiary. Po¿yteczne umocnienie wiernych i niezachwiane
�wiadectwo by³y bowiem zawsze mocnymi atrybutami sztuki kaznodziej-
skiej. Nauczanie Ko�cio³a z za³o¿enia mia³o s³u¿yæ chwale Bo¿ej i po¿ytkowi
ludzi.

Jak osi¹gn¹æ dobre owoce w przepowiadaniu, wskazywa³ �w. Jan Dama-
sceñski (zm. 749), odsy³aj¹c wszystkich do lektury Pisma �wiêtego. On sam
obficie czerpa³ z Biblii natchnienie do o¿ywienia wiary i kultu. Ta swoista
instrukcja okazuje siê byæ celn¹ wskazówk¹ dla chc¹cego posi¹�æ dobry
warsztat kaznodziejski. Mo¿na tak¿e w nauczaniu Jana z Damaszku doszu-
kiwaæ siê szczególnego podobieñstwa do nauki wspomnianego ju¿ wcze�niej
�w. Bazylego. Dla pe³nego obrazu rzeczy warto przytoczyæ jego wyk³ad
w ca³o�ci:

Przez pilno�æ i trud oraz ³askê, któr¹ Bóg daje, mo¿na wszystko osi¹gn¹æ. Bo kto
prosi otrzymuje, a kto szuka, znajdzie, i kto ko³acze, temu otworz¹ (£k 11,10).
Ko³aczmy wiêc do tego wspania³ego raju Ksi¹g �wiêtych, pe³nych wonno�ci,

31 �w. Grzegorz Wielki, Listy, t³um. J. Czuj, t. I, Warszawa 1954, s. 37. �Rz¹dca
przygotowuj¹c siê do mówienia, powinien baczyæ, z jak wielk¹ ostro¿no�ci¹ musi
mówiæ, aby przez pope³nianie b³êdów nie rani³ serc s³uchaj¹cych, je�li bez³adnie
porywa siê do mówienia, i aby nie zrywa³ nierozs¹dnie jedno�ci, gdy przypadkiem
zechce uchodziæ za m¹drego. (...) We wszystkim, co mówimy, strze¿my jedno�ci
wiary�, s. 39.
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s³odyczy i przepychu. (...) Tylko ko³aczmy nieopieszale, lecz usilnie i wytrwale.
Ko³aczmy bez zniechêcenia, bo jedynie wówczas nam otworz¹. Gdy czytamy raz
i drugi, nie rozumiej¹c tego, co czytamy, nie popadajmy w zw¹tpienie, lecz
wytrwajmy, zastanawiajmy siê i zapytujmy... (...) A gdyby tak¿e u obcych (tzn.
autorów pogañskich) uda³o siê nam znale�æ co� po¿ytecznego, nie jest to za-
bronione. Lecz �b¹d�my przezornymi bankierami�. Wybierajmy z³oto wypróbowa-
ne i czyste, a podrobione odrzucajmy. Bierzmy od nich my�li niew¹tpliwie dobre,
a �mieszne bóstwa i niedorzeczne mity zostawiajmy psom32.

Ko�ció³ od pocz¹tku by³ wiarygodny w interpretacji Pisma �wiêtego
i przechowa³ nienaruszony depozyt Objawienia. Proklamowanie s³owa Bo-
¿ego w po³¹czeniu z osobistymi predyspozycjami wielkich mówców tamtego
okresu wpisa³y siê w kanon z³otych my�li ko�cielnej ambony. Czyste �ród³o
nauki Bo¿ej oraz pewny przekaz Tradycji umocni³y wspólnoty ko�cielne
w wierze. Dziêki temu argumentacja Ko�cio³a nie uleg³a naporom fal mêtnych
pogl¹dów i herezji, ale skutecznie je zwalczy³a i obna¿y³a ich s³abo�æ. Precy-
zyjnie wy³o¿ona doktryna wiary, zdecydowanie s³u¿y³a umocnieniu i przekona-
niu ludzi do Chrystusowego Ko�cio³a. Przeto wiara rodzi siê z tego, co siê
s³yszy, tym za�, co siê s³yszy, jest s³owo Chrystusa (Rz 10,17). Tym bardziej,
¿e nie tylko kwestie teologiczne absorbowa³y s³uchaczy, ale tak¿e ich logiczne
po³¹czenie z zasadami moralnymi. Takie rozumienie odzwierciedla przekaz
Pisma �wiêtego. Tak jak cia³o bez ducha jest martwe, tak te¿ jest martwa
wiara bez uczynków (Jk 2,26).

Zakoñczenie

Urz¹d Nauczycielski Ko�cio³a od swego pocz¹tku a¿ do dzi� przekaza³
wiernym niczym niezm¹cony depozyt wiary. Mierz¹c siê z ró¿nymi przeciw-
no�ciami i odpowiadaj¹c na ludzkie problemy, da³ trwa³e i solidne fundamenty
dla rozwoju prawdziwej doktryny. Od Jezusa, przez aposto³ów, mêczenników
i ojców teologii wiarê rodzi³o ¿ywe s³owo Bo¿e. Rozwój kaznodziejstwa
w czasach patrystycznych ods³oni³, jak bogate tre�ci s¹ zawarte w Biblii,
a ponadto, ¿e komentarze do ksi¹g �wiêtych mog¹ przys³u¿yæ siê sprawie
nawracania ludów. G³oszona wiara jest znakiem Ko�cio³a, który ¿yje S³owem,
zachowuje S³owo i temu S³owu s³u¿y. Ca³y wysi³ek nauczania Ko�cio³a ma
bowiem na celu szukanie chwa³y Bo¿ej. To przekonanie jest stale obecne
w Ko�ciele. Potwierdzenie tego znale�æ mo¿na choæby w konstytucji Dei
Verbum Soboru Watykañskiego II. Wszelkie atrybuty potrzebne do przekony-
wania i pouczania, aby nie by³y pozbawione odpowiedniej mocy, potrzebuj¹

32 �w. Jan Damasceñski, Wyk³ad wiary prawdziwej, prze³o¿y³ B. Wojkowski,
Warszawa 1969, s. 235�236.
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osobistego zaanga¿owania szafarzy S³owa. Kaznodzieja bêd¹c s³ug¹ sto³u
S³owa (ambony), powinien karmiæ wiernych i o¿ywiaæ ich duszê bogactwem
tre�ci Ewangelii. Artyku³y wiary komentowane przez wybitnych ludzi Ko�cio-
³a w ci¹gu wieków unaoczni³y, ¿e s³owo to ma wymiar ponadczasowy. Ojco-
wie Ko�cio³a wychowani na lekturze Pisma �wiêtego szukali mo¿liwo�ci
i skutecznych sposobów, aby rzucane przez nich ziarno nauki Pañskiej przy-
nosi³o plon wiary. Wci¹¿ warto siê od nich tego uczyæ.

Summary

THE TRADITIONS OF HOMILETICS IN THE PATROLOGY

From the beginning of the existence the teaching of the Church passed the mes-
sage of the faith on to the Christians. It had to overcome lots of adversities
and correspond to the needs of people and so it could lay permanent and solid foun-
dations, which were helpful to the development of the true doctrine. The Word of God
preached by the Jesus Christ, apostles, martyrs and Fathers of the Church could
bear the living faith. The development of the preachers� soul, which was presented
in the article, showed the abundance of essence from the Bible and comments
to the holy books. The preached faith is a sign of the Church, which is alive thanks
to the Word of God. We can find its confirmation in the Dogmatic Constitution
on Divine Revelation � Dei Verbum. The masters of theology, who were educated
by the Holy Book, were looking some possibilities and ways, because they wanted
that the grain of the Gospel could yield the fruit of faith. The balance of preached
sermons is rather positive and satisfactory. The Church�s teaching hat a considerable
influence on the formation of humanity, on the creating of the next ages and it made
famous the apostolic doctrine.

The pulpit as a table of the Word God�s and a sign of the faith rose to the task.
It also gives the chance to the present-day preachers, that they answer its require-
ments of the preaching of the Gospel among the people.
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