
WA 7, 97, 16- 98,16: Assertio omnium articulorum M. Lutheri per bullam Leonis 

X. 1520  

Praeterea cum credamus Ecclesiam sanctam catholicam habere eundem spiritum 

fidei, quem in sui principio semel accepit, cur non liceat hodie aut solum aut primum 

sacris literis studere, sicut licuit primitivae Ecclesiae? Neque enim illi Augustinum aut 

Thomam legerunt. Aut die, si potes, quo iudice finietur quaestio, si patrum dicta sibi 

pugnaverint. Oportet enim scriptura iudice hic sententiam ferre, quod fieri non 

potest, nisi scripturae dederimus principem locum in omnibus quae tribuuntur 

patribus, hoc est, ut sit ipsa per sese certissima, facillina, apertissima, sui ipsius 

interpres, omnium omnia probans, iudicans et illuminans, sicut scriptum est psal. 119, 

130. 'Declaratio seu, ut hebraeus proprie habet, Apertum seu ostium verborum 

tuorum illuminat et intellectum dat parvulis'. Hic clare spiritus tribuit illuminationem 

et intellectum dari docet per sola verba dei, tanquam per ostium et apertum seu 

principium (quod dicunt) primum, a quo incipi oporteat, ingressurum ad lucem et 

intellectum.  

Iterum, Principium seu caput verborum tuorum veritas. Vides, et hic veritatem 

tribui non nisi capiti verborum dei, hoc est, si verba dei primo loco didiceris et eis 

velut principio primo usus fiieris pro omnium verborum iuditio. Et quid facit octonarius 

ille totus quam ut perversitate nostri studii damnata nos revocet ad fontem et doceat 

primum et solum verbis dei studendum esse, spiritum autem sua sponte venturum et 

nostrum spiritum expulsurum, ut sine periculo theologissemus?  

Hoc sane verum est, superbis et impiis scripturam sanctam semper esse maioris 

caecitatis occasionem, sed quae hominum scripta superbis etiam non sunt occasio 

maiorura tenebrarum? aut quae res quamlibet optima superbis et immundis non 

cooperatur in malum? Hos fieri in scripturis haereticos, nihil mirum, verum eosdem in 

humanis scriptis plus etiam quam bestias fieri, nihil novum.  

Sint ergo Christianorum prima principia non nisi verba divina, omnium autem 

hominum verba conclusiones hinc eductae et rursus illuc reducendae et probandae: illa 

primo omnium debent esse notissima cuilibet, non autem per homines quaeri et disci, 

sed homines per ipsa iudicari. Quod si non ita est, cur Augustinus et sancti patres, 

quoties vel pugnant vel docent, ad sacras literas seu prima principia veritatis 

recurrunt et sua vel obscura vel infirma illarum luce et firmitate illustrant et 

confirmant? quo exemplo utique docent, verba divina esse apertiora et certiora 

omnium hominum, etiam suis propriis verbis, ut quae non per hominum verba, sed 

hominum verba per ipsa doceantur, probentur, aperiantur et firmentur. Nisi enim 

ea apertiora et certiora ducerent, ridicule sua obscura per obscuiriora dei probare 

praesumerent, cum et Aristoteles istorum universusque naturae sensus id monstrent, 

quod ignota per notiora et obscura per manifesta demonstrari oporteat. 

 

 


