
ROZUM I OBJAWIENIE

– jakie dwa rodzaje prawd o Bogu rozróżnia św. Tomasz? 

– na  czym,  według  św.  Tomasza,  opiera  się  racjonalne  poznanie?  Nauką  jakiego  filozofa
inspirowany jest pogląd św. Tomasza na genezę i istotę poznania rozumowego?

– dlaczego nie możemy posiąść racjonalnej wiedzy o istocie Boga?

– czy może występować sprzeczność prawd racjonalnych i naturalnych z tajemnicami wiary?

ISTOTA I ISTNIENIE

– w jaki sposób św. Tomasz definiuje pojęcie „bytu” i „istoty” oraz „natury” rzeczy?

– jakiego rodzaju byty mają w sensie najwłaściwszym swą własną istotę?

– czy substancje są złożone, czy też niezłożone? Które z nich mają swą własną istotę? 

– czy istota rzeczy i istnienie są ze sobą tożsame? Na jakie pytanie udziela odpowiedzi pytanie o
istotę rzeczy, a na jakie pytanie o istnienie?

– czy  istnienie  Boga  różni  się  od  Jego  istoty?  Na  czym  polega  różnica  między  Bogiem a
stworzeniem?

DOWODY NA ISTNIENIE BOGA

– jakich pięć dróg dowodzenia istnienia Boga wymienia święty Tomasz z Akwinu?

– na  czym  polega  podobieństwo  wszystkich  pięciu  dróg  dowodzenia  istnienia  Boga  we
wszystkich  dowodach św.  Tomasza?  Jakie  argumenty i  założenia  stosuje  we wszystkich  pięciu
rozumowaniach?

– czy istnienie Boga dowodzi istnienia świata, czy też istnienie świata dowodzi istnienia Boga?

OSOBA LUDZKA

-    jakie argumenty w badanej kwestii (czy sama dusza jest człowiekiem?) przytacza Tomasz na
poparcie jednej i drugiej tezy?

– jak  kwestię  relacji  między  duszą  i  ciałem  rozstrzyga  św.  Tomasz?  Czy  osoba  człowieka
tożsama jest wyłącznie z ludzką duszą?

HIERARCHIE

-       jak przedstawia się relacja pomiędzy  stworzeniami wyższymi a niższymi? Jaką rolę w Bożym
porządku świata spełniają aniołowie? Jaka jest różnica między aniołami a ludźmi?

– jakie hierarchie anielskie wymienia św. Tomasz i jak je charakteryzuje?



ROZUM I OBJAWIENIE 

W tych rzeczach, które wyznajemy o Bogu, jest dwojaki sposób prawdy. Są bowiem pewne
prawdy o Bogu, które przewyższają wszelką zdolność ludzkiego rozumu; jak na przykład, że Bóg
jest troisty i jeden. Niektóre zaś są takie, że do nich może także dojść rozum przyrodzony. jak na
przykład, że Bóg istnieje, że Bóg jest jeden, i inne tym podobne. Udowodnili je o Bogu także
filozofowie, kierując się światłem przyrodzonego rozumu.

Jest  zupełnie  oczywiste,  że  są  pewne  prawdy  o  Bogu,  które  całkowicie  przewyższają
zdolność  ludzkiego  rozumu.  Skoro  bowiem  początkiem  całej  wiedzy,  jaką  o  jakiejś  rzeczy
dostrzega  rozum,  jest  zrozumienie  jej  substancji  (ponieważ,  według  Filozofa  [Arystotelesa],
początkiem dowodzenia  jest  to,  czym  coś  jest),  czymś  odpowiednim do  sposobu,  którym się
pojmuje substancję rzeczy, będzie także i to, co o tej rzeczy poznajemy. Stąd jeśli umysł ludzki
obejmuje  substancję  jakiejś  rzeczy,  na  przykład  kamienia  lub  trójkąta,  nic  z  tego,  co  jest
poznawalne o tej rzeczy, nie przewyższa zdolności rozumu ludzkiego. Lecz u nas w stosunku do
Boga to się nie przydarza. Nie może bowiem umysł ludzki własnymi siłami dojść do zrozumienia
Jego substancji,  skoro nasz umysł, w obecnym życiu, bierze poznanie od zmysłu; i dlatego tych
rzeczy, które pod zmysł nie podpadają, rozum ludzki nie może pojąć, chyba że ich poznanie można
pozbierać z rzeczy zmysłowych. Rzeczy zmysłowe jednak nie mogą naszego umysłu doprowadzić
aż do tego, by w nich widział, czym jest substancja Boga; skoro są skutkami nie dorównującymi
mocy  przyczyny.  Jednak  zmysły  przywodzą  nasz  umysł  do  poznania  Boga  skłaniając  go,  by
poznawał  o  Bogu,  że  jest, i  inne  rzeczy tego  rodzaju,  które  należy  przypisywać  pierwszemu
początkowi. Istnieją  zatem  pewne  rzeczy  poznawalne  o  Bogu,  które  są  dostępne  rozumowi
ludzkiemu, inne zaś - całkowicie przewyższają siłę rozumu ludzkiego. [...]

Chociaż  wyżej  wspomniana  prawda  wiary chrześcijańskiej  [że  Bóg jest  troisty  i  jeden]
przewyższa siły rozumu ludzkiego, jednak te rzeczy, które rozum posiada z natury, nie mogą się
sprzeciwiać tej prawdzie. Jasne jest bowiem, że te rzeczy, które z natury są w rozum wszczepione,
są zupełnie prawdziwe do tego stopnia, że niemożebne jest nawet pomyśleć, by były fałszywe. Nie
godzi się też za fałszywe uważać tego, co się ma z wiary, skoro Bóg w tak widoczny to potwierdził
sposób. Ponieważ więc tylko fałsz jest przeciwny prawdzie, jak to widać jasno przy badaniu ich
definicji,  jest  niemożliwe,  by  te  zasady,  które  rozum  poznaje  z  natury,  sprzeciwiały  się  wyżej
wspomnianej prawdzie wiary.

Dalej. To samo, co w umysł ucznia wprowadza uczący, zawiera naukę nauczającego; chyba że
uczy nieprawdziwie, czego się nie godzi mówić o Bogu. Poznanie zaś zasad znanych z natury
Bóg w nas wszczepił, skoro sam Bóg jest twórcą naszej natury. Te zasady więc zawiera także
sama  mądrość  boża.  Cokolwiek  się  więc  sprzeciwia  tego  rodzaju  zasadom,  sprzeciwia  się
mądrości bożej, zatem nie może to być od Boga. Te więc rzeczy, które się posiada z objawienia
bożego przez wiarę, nie mogą być przeciwne poznaniu naturalnemu.

    [Summa filozoficzna I 3,7]



ISTOTA I ISTNIENIE

Ponieważ mały błąd na początku wielki jest na końcu [...], a byt istota są tym, co intelekt
najpierw pojmuje [...], przeto aby nie zdarzył się błąd wynikły z ich nieznajomości i aby trudności
z nimi związane rozwikłać, należy ustalić, co oznaczamy przez nazwy „istota"  [essentia]  i „byt"
[ens]. [...] Ponieważ, jak już powiedziano, byt [czyli to, o czym orzeka słowo „jest" [...] podlega
podziałowi na dziesięć rodzajów [kategorii] - trzeba, by istota znaczyła coś wspólnego wszystkim
naturom,  przez  które  to  wspólne  natury  różne  byty  w różnych  rodzajach  i  gatunkach  bywają
umieszczone, jak człowieczeństwo jest  istotą  człowieka; podobnie też w innych wypadkach.  A
ponieważ to, przez co rzecz jest ukonstytuowana we właściwym sobie rodzaju i gatunku, jest tym,
co jest znaczone definicją wskazującą, czym rzecz jest, stąd nazwa istoty została zamieniona przez
filozofów na nazwę istotności, a to jest właśnie tym, co tak często nazywa Filozof „to, czym rzecz
bywszy jest”, czyli „dzięki czemuś" coś ma bytowanie takie oto. [...] To samo [tj. istota] inaczej się
nazywa naturą [...], jeśli naturą nazywamy wszystko to, co w jakikolwiek sposób może być ujęte
intelektem; nie inaczej bowiem rzecz jest intelektualnie uchwytna, jak tylko przez definicję i swoją
istotę. I tak właśnie Filozof mówi [...], że wszelka substancja jest naturą. Ale nazwa natura w ten
sposób ujęta zdaje się znaczyć istotę rzeczy o tyle, o ile ta ma przyporządkowanie do właściwego
sobie działania. jako że żadna z rzeczy nie jest pozbawiona właściwego sobie działania; a nazwa
istotności bierze się z tego, że znaczy definicję, a istotą nazywa się ze względu na to, że przez nią i
w niej byt ma bytowanie.

A ponieważ bytem bezwzględnie i pierwotnie nazywa się substancja, a przypadłości wtórnie
i  „ze względu na”,  stąd też  istota  w sensie  właściwym i  prawdziwie  jest  w substancjach, a  w
przypadłościach w pewien tylko sposób i ze względu na coś. A z substancji niektóre są niezłożone,
a niektóre są złożone; w nich obu jest istota. Ale w niezłożonych jednak jest w sposób właściwszy i
szlachetniejszy, jako że posiadają szlachetniejsze bytowanie; są bowiem przyczyną tych, które są
złożone, przynajmniej substancja pierwsza, którą jest Bóg..[...]

A wszelka istota lub to, czym rzecz jest, może być pojęta bez tego, że coś pojmuje się o jej
istnieniu; mogę bowiem pojąć, czym jest człowiek lub feniks, a jednak nie wiedzieć, czy posiada
istnienie w porządku natur. Stąd jasne, że istnienie jest czymś odrębnym od istoty lub od tego. czym
rzecz jest, chyba że byłaby jakaś rzecz, której istotą jest samo jej istnienie.

Konieczne jest również, aby istota Boga nie była czymś innym niż Jego istnieniem. Jeśli
bowiem w jakimś bycie czymś innym jest istota, a czymś innym istnienie, to czymś innym jest on
jako  istniejący, a  czymś  innym  jest  jako  coś: mianowicie  dzięki  istnieniu  można  o  nim
powiedzieć,  że  jest, dzięki  istocie  zaś  można o  nim powiedzieć,  czym jest. Dlatego definicja
przedstawiająca istotę opisuje, czym jest rzecz. Otóż w Bogu nie jest tak, żeby czymś innym było
to, czym jest [jako istniejący], a czymś innym to, czym jest jako coś; nie ma w Nim bowiem
złożenia, jak to wykazaliśmy. Jego istota nie jest zatem w Nim czymś innym od Jego istnienia.

 [Streszczenie teologii I, II]



DOWODY NA ISTNIENIE BOGA

Istnienie Boga można dowieść pięcioma drogami.  Pierwsza i więcej widoczna droga jest
ta, którą się bierze z ruchu. Pewne jest bowiem i stwierdzone zmysłami, że niektóre rzeczy na tym
świecie są w ruchu. Wszystko zaś, co się porusza, jest poruszane przez coś innego; nic bowiem nie
porusza się,  jak tylko o tyle,  o  ile  jest  w  możności  do rzeczy,  względem której  się porusza.
Porusza się zaś coś, o ile jest w czynie: ruch zaś nie jest niczym innym, jak tylko wprowadzaniem
czegoś z możności do czynu. Z możności zaś nie może być coś sprowadzone do czynu, jak tylko
przez jakiś byt w czynie; tak jak ciepło w czynie, np. ogień sprawia, że drewno, które jest ciepłe w
możności, staje się ciepłe w czynie, i przez to porusza je i zmienia. [...] Jeśliby przeto rzecz, przez
którą coś jest poruszane, poruszała się, to musi i ona być przez coś innego poruszana, a to znów
przez coś innego.

Tak zaś  nie  można postępować w nieskończoność,  ponieważ w ten  sposób nie  byłoby
pierwszego poruszającego, a przeto także i żadnego innego poruszającego; ponieważ drugorzędne
czynniki wprawiające w ruch poruszają tylko przez to, że są poruszane przez pierwszy czynnik w
ruch wprawiający; tak jak laska porusza się tylko przez to, że jest poruszana przez rękę. Zatem
musi  się  dojść  do czegoś pierwszego poruszającego,  które  przez nikogo nie  jest  poruszane;  a
wszyscy rozumieją, że to jest Bóg.

Druga droga  jest  z  pojęcia  przyczyny  sprawczej. W świecie  zmysłowym  znajdujemy
bowiem pewien  porządek  przyczyn  sprawczych;  nie  zdarza  się  jednak  ani  też  nie  jest  rzeczą
możliwą,  by  coś  było  swą  własną  przyczyną  sprawczą;  ponieważ  byłoby  pierwej  od  siebie
samego,  co  jest  niemożliwe.  Nie  jest  zaś  rzeczą  możliwą,  by  w  przyczynach  sprawczych
postępować  w  nieskończoność,  ponieważ  we  wszystkich  przyczynach  sprawczych
uporządkowanych  to,  co  jest  pierwsze,  jest  przyczyną  [czegoś]  pośredniego,  a  pośrednie  jest
przyczyną ostatniego, bez względu na to, czy przedmiotów pośrednich jest wiele, czy jeden tylko.
Odrzuciwszy  przeto  przyczynę,  odrzuca  się  skutek.  Gdyby  więc  nie  było  pierwszego  wśród
przyczyn sprawczych, nie byłoby ostatniego ani pośredniego. Lecz jeżeli się będzie postępować w
nieskończoność w przyczynach sprawczych, nie będzie pierwszej przyczyny sprawczej; a tak nie
będzie ani ostatniego skutku, ani przyczyn sprawczych pośrednich, co jest jawnie fałszywe. Zatem
koniecznie trzeba przyjąć pewną pierwszą przyczynę sprawczą, którą wszyscy nazywają Bogiem.

Trzecia droga jest wzięta z tego, co jest możliwe i co jest konieczne, i tak się przedstawia.
Znajdujemy  bowiem  w  przyrodzie  rzeczy,  które  mogą  istnieć  albo  i  nie  istnieć;  ponieważ
stwierdzamy, że rodzą się i niszczeją. a więc z tego wynika, że mogą istnieć i nie istnieć. Lecz
niemożliwe jest, by tego rodzaju rzeczy istniały zawsze; ponieważ to, co może nie istnieć, niekiedy
nie istnieje. Zatem jeśli wszystkie rzeczy mogą nie istnieć, to niegdyś nic nie istniało w przyrodzie.
Lecz jeśli to jest prawdą, to nawet teraz nic by nie istniało, ponieważ coś, co nie istnieje, zaczyna
istnieć tylko przez coś, co istnieje. Jeśli przeto nic nie istniało,  niemożliwe jest,  by cokolwiek
zaistniało; i w ten sposób nic by nie istniało, co, jak widzimy, jest fałszem. Zatem nie wszystkie
byty,  które  istnieją,  są  [tylko]  możliwe,  ale  musi  istnieć rzeczywiście  coś,  czego istnienie  jest
konieczne. Wszystko zaś, co jest konieczne, albo ma skądinąd przyczynę swej konieczności, albo
jej nie ma. Niemożliwe zaś jest postępowanie w nieskończoność w rzeczach koniecznych, które
mają przyczynę swej konieczności, tak jak i w przyczynach sprawczych, jak tego dowiedziono w
tymże paragrafie. Musimy więc przyjąć istnienie czegoś, co jest konieczne samo przez się, nie
mające skądinąd przyczyny konieczności, lecz co jest przyczyną konieczności dla innych rzeczy, a
co wszyscy nazywają Bogiem.

Czwarta droga wzięta jest  ze stopni,  które się w rzeczach znajduje.  Znajduje się bowiem w
rzeczach coś więcej lub mniej dobrego i prawdziwego, i szlachetnego, itp. Lecz „więcej" i „mniej”
mówi się  o  różnych rzeczach o  tyle,  o  ile  się  w różny sposób przybliżają  do  czegoś,  co  jest
„najwięcej”, tak jak bardzo ciepłym jest to, co się więcej przybliża do najcieplejszego. Jest przeto
coś, co jest najprawdziwsze, najlepsze i najszlachetniejsze, a stąd najbardziej jest bytem; te rzeczy
bowiem, które są najprawdziwsze, są najbardziej bytami [...] Lecz co w obrębie pewnego gatunku
ma w najwyższym stopniu jego cechy istotnościowe, to jest  przyczyną wszystkich rzeczy tego
gatunku,  tak  jak  ogień,  który jest  najgorętszy,  jest  przyczyną  wszystkich  rzeczy gorących [...]
Przeto coś jest przyczyną bytu wszystkich bytów, dobroci i wszelkiej doskonałości, a to nazywamy
Bogiem.  



Piąta droga  wzięta  jest  z  kierowania  wszechświatem. Widzimy bowiem,  że  pewne  rzeczy
pozbawione rozumu, mianowicie ciała naturalne, działają dla jakiegoś celu. To widoczne jest z
tego,  że  zawsze,  albo  bardzo  często,  w  ten  sam sposób  działają,  aby  dojść  do  tego,  co  jest
najlepsze. Stąd jasne jest, że nie przez przypadek, lecz z zamiaru dochodzą do celu. To zaś, co nie
ma poznania, nie dąży do celu inaczej, jak tylko kierowane przez kogoś poznającego i rozumnego,
jak  strzała  przez  łucznika.  Istnieje  tedy  coś  rozumnego,  przez  co  wszystkie  rzeczy  naturalne
kierowane są do celu, a to nazywamy Bogiem.                                    [Summa teologiczna, I, 2, 3]

OSOBA LUDZKA

Czy sama dusza jest człowiekiem? 

Sama dusza zdaje się istotnie być człowiekiem. 

(ARGUMENTY)

1.  W drugim bowiem  Liście  do  Koryntian (4)  czytamy:  „Chociaż  niszczeje  w nas  człowiek
zewnętrzny, jednak ten, który wewnątrz jest, odnawia się z dniem każdym”. Ale tym, co jest we
wnętrzu człowieka, jest dusza; a więc dusza jest człowiekiem wewnętrznym.

2. Dusza  ludzka  jest  pewną  substancją  -  i  to  nie  substancją  ogólną,  jest  więc  substancją
szczegółową, czyli hipostazą lub osobą: oczywiście osobą ludzką. A ponieważ osoba ludzka jest
człowiekiem, wobec tego dusza jest człowiekiem.

LECZ PRZECIWNIE, w 19 księdze dzieła O państwie bożym Augustyn z uznaniem wyraża się o
Warronie za to, że „za człowieka nic miał ani samej duszy, ani też samego ciała, lecz duszę wraz z
ciałem”.  ODPOWIADAM:  wyrażenie „człowiek jest  duszą” można zrozumieć dwojako. Wedle
pierwszego ze znaczeń tego wyrażenia duszą jest człowiek wzięty ogólnie, dany zaś jednostkowy
człowiek nie jest duszą, lecz bytem powstałym z połączenia duszy i ciała, np. Sokrates. [...]

W drugim znaczeniu wyrażenie „człowiek jest duszą” znaczyłoby tyle, co „daną jednostkową
duszą”  jest  „dany jednostkowy człowiek”.  Twierdzenie  takie  dałoby się  utrzymać,  gdyby się
przyjęło, że działanie duszy zmysłowej jest działalnością jej tylko właściwą i dokonującą się bez
udziału  ciała,  gdyż  wówczas  wszelkie  działanie  przypisywane  człowiekowi  przysługiwałoby
samej duszy. [...]  Ale [...]  wykazano, że odbieranie wrażeń zmysłowych nie jest działalnością
samej tylko duszy.  Skoro więc odbieranie wrażeń zmysłowych jest pewną,  aczkolwiek nie jemu
tylko właściwą, działalnością człowieka, to jasne się staje, że człowiek nie jest samą tylko duszą,
lecz  czymś  złożonym  z  duszy  i  z  ciała. Platon  zaś  mógł  twierdzić,  że  człowiek  jest  „duszą
posługującą się ciałem”, gdyż uznawał odbieranie wrażeń zmysłowych za działalność właściwą
samej duszy.

A ZATEM (w odpowiedzi na argumenty):

Ad. l. W IX księdze Etyki mówi Arystoteles, że każda rzecz zdaje się być tym przede wszystkim,
co jest dla niej naczelne, np. dzieła dokonane przez głowę państwa przypisuje się całemu państwu.
W ten  też  sposób  nazywa  się  niekiedy to,  co  w człowieku  jest  naczelne:  czasem,  zgodnie  z
rzeczywistym  stanem,  mianem  człowieka  określa  się  część  umysłową,  zwaną  „człowiekiem
wewnętrznym”;  czasem zaś,  stosownie  do  zapatrywań tych,  którzy nie  wychodzą  poza  zakres
przedmiotów świata zmysłowo dostrzegalnego, uważa się za człowieka część zmysłową wraz z
ciałem i to się nazywa „człowiekiem zewnętrznym”.

Ad.  2.  Nie  każda  substancja  jednostkowa  jest  hipostazą  lub  osobą,  lecz  tylko  taka,  która
posiada zupełną naturę gatunku. Stąd to za hipostazę lub za osobę nie mogą uchodzić ani
ręka, ani noga, ani też dusza, która jest częścią gatunku „człowiek”.

[Summa teologiczna I, 5, 4]



HIERARCHIE

Otóż  trzeba,  aby  Bóg  rządził  niższymi  stworzeniami  przez  wyższe.  Dlatego  bowiem
niektóre  stworzenia  nazywamy  wyższymi,  że  są  doskonalsze  w  dobroci;  porządek  zaś  dobra
otrzymują  stworzenia  od  Boga  o  tyle,  o  ile  On  nimi  rządzi:  zatem wyższe  stworzenia  więcej
uczestniczą  w  porządku  Bożych  rządów  aniżeli  niższe.  Co  zaś  więcej  uczestniczy  w  jakiejś
doskonałości, tak się ma do tego, co mniej w niej uczestniczy, jak akt do możności i jak działający
do doznającego. Zatem w porządku Bożej opatrzności wyższe stworzenia tak się mają do niższych,
jak działający do doznających. Tak więc niższe stworzenia są rządzone przez wyższe [...]

Mówiliśmy już,  że stworzenia umysłowe są  wyższe od pozostałych  stworzeń,  a  zatem
przez  stworzenia umysłowe Bóg  rządzi  wszystkimi  innymi.  Ponadto  ponieważ wśród samych
stworzeń  umysłowych jedne  są wyższe od innych, przez wyższe z nich Bóg rządzi  niższymi.
Ponieważ ludzie zajmują w porządku natury [tzn.  stworzenia] najniższe miejsce wśród stworzeń
umysłowych, kierowani są przez duchy wyższe, które - ponieważ ogłaszają ludziom to, co Boże -
nazywają  się  aniołami,  czyli  zwiastunami.  Również  wśród  samych  aniołów  wyżsi  rządzą
niższymi, gdyż  rozróżniamy w nich hierarchie, czyli święte władze, poszczególne zaś hierarchie
dzielą się na różne stopnie. [...]

Właściwe zatem dla pierwszego stopnia aniołów jest trwać w samym najwyższym dobru
jako w ostatecznym  celu rzeczywistości  i  stamtąd czerpać naukę o dziełach Bożych:  od żaru
miłości  nazywamy  ich  Serafinami, czyli  żarliwymi  i  zapalającymi,  dobro  jest  bowiem
przedmiotem miłości. Do drugiego stopnia należy kontemplacja dzieł Bożych w samym zamyśle
poznawczym, jaki jest w  Bogu; nazywamy  ich  Cherubinami  - od pełni władzy. Zadaniem  zaś
trzeciego stopnia jest rozważać w samym Bogu, w jaki sposób uczestniczą w nim stworzenia, w
których się realizują Boże zamysły; nazywamy ich Tronami, sam bowiem Bóg na nich spoczywa.

Drugi sposób poznania właściwy dla substancji umysłowych polega na zgłębianiu treści
dzieł Bożych o tyle, o ile zawierają się one w przyczynach powszechnych. I to jest właściwe
drugiej hierarchii; również ona dzieli się na trzy stopnie, stosownie do trzech aspektów wiążących
się z przyczynami powszechnymi, a zwłaszcza działających przez umysł. Po pierwsze należy z
góry sobie ułożyć, co jest do zrobienia; dlatego wśród sztuk najwyższą jest architektura, która
rządzi innymi. Stąd pierwszy stopień tej hierarchii nazywa się  Panowaniami, do pana bowiem
należy  rozkazywać  i  planować.  Po  wtóre,  wśród  przyczyn  powszechnych  któraś  najpierw
przykłada się do dzieła, jakby przewodząc w jego wykonaniu. Dlatego drugi stopień tej hierarchii
nazywa się według Grzegorza [Wielkiego] Księstwami, według zaś Dionizego — Mocami, jako że
pierwsze działanie wymaga największej mocy. Po trzecie któraś z przyczyn powszechnych usuwa
przeszkody w wykonaniu dzieła. Toteż trzecim stopniem tej hierarchii są Władze, których zadanie
polega na powściąganiu wszystkiego, co mogłoby przeszkadzać w wykonaniu Bożego rozkazu;
toteż mówi się o nich, że powstrzymują złe duchy.

Trzeci sposób poznania właściwy dla substancji umysłowych polega na zgłębieniu treści
dzieł Bożych w samych dziełach, i to stanowi właściwość trzeciej hierarchii. Przewodzi nam ona
bezpośrednio, bo również my poznanie dzieł Bożych czerpiemy z nich samych. Ona również ma
trzy stopnie, z których najniższy nazywamy Aniołami, jako że zwiastują ludziom to, co dotyczy
Bożych rządów nad nimi; dlatego nazywamy ich również stróżami ludzi. Wyższy od nich jest
stopień  Archaniołów, którzy  zwiastują  ludziom  rzeczy  przekraczające  rozum:  na  przykład
tajemnice  wiary.  Najwyższy  zaś  stopień  tej  hierarchii  to,  według  Grzegorza,  Moce -  gdyż
wykonują one dzieła przekraczające naturę, na poparcie głoszonych nam prawd przekraczających
rozum:  toteż  mówi  się  o  Mocach,  że  czynią  cuda.  Według  Dionizego  natomiast,  najwyższy
stopień  tej  hierarchii  nazywa  się  Księstwami: abyśmy  przez  Książąt  rozumieli  tych,  którzy
przewodzą  poszczególnym  narodom,  przez  Aniołów  tych,  którzy  przewodzą  poszczególnym
ludziom;  Archaniołowie  natomiast  ogłaszają  sprawy dotyczące  wspólnego  zbawienia  ludziom
szczególnie wybranym.

[Streszczenie teologii, 124-126]
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