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Św. Justyn Męczennik  
a zasada „extra Ecclesiam nulla salus” 

 

Adam Czepielik 

 
 

Myśl świętego Justyna Męczennika (ok. 100-167) stanowi częstą inspirację dla współczesnej 
dyskusji nad zasadą extra Ecclesiam nulla salus. Bywa ona przy tym interpretowana na różne, 
sprzeczne ze sobą sposoby. Główną tego przyczyną jest stan zachowanej spuścizny Justyna. Do 
naszych czasów zachowały się jedynie trzy dzieła apologetyczne: dwie Apologie i Dialog z 
Żydem Tryfonem. Apologie są adresowane do cesarza Antonina Piusa (Pierwsza) i do senatu 
rzymskiego (Druga), a pośrednio do całego świata pogańskiego, zaś Dialog jest polemiką z 
judaizmem. Ze względu na odmiennych adresatów, różnią się one charakterem argumentacji. 
Nie zachowały się natomiast żadne z niepolemicznych pism teologicznych Justyna. Taki stan 
rzeczy mocno utrudnia syntetyczne ujęcie jego myśli. Warto jednak przedstawić główne 
koncepcje teologii Justyna, które mają znaczenie dla pytania o zbawienie poza Kościołem, i 
zobaczyć, gdzie konkretnie w tym temacie pojawiają się trudności interpretacyjne. 

 

Kontekst kwestii zbawienia pogan 

 

Temat zbawienia jest jedną z głównych kwestii poruszanych w Dialogu z Żydem Tryfonem. Na 
początku Dialogu Justyn przedstawia swoją intelektualną drogę prowadzącą przez różne 
szkoły filozoficzne i tłumaczy dlaczego przyjął wiarę chrześcijańską. Tryfon, polemizując z 
wyborem Justyna, otwiera dyskusję następującym zarzutem: 
 

„Lepiej byś przecież zrobił, gdybyś sobie dalej uprawiał platońską, czy inną filozofię 
ćwicząc się w stałości, powściągliwości i umiarkowaniu, a nie dał się złowić na lep 
słowom kłamliwym i nie słuchał ludzi zgoła niepoważnych. Póki się bowiem trzymasz 
takiej filozofii i żyjesz beznagannie jeszcze nie zgasła dla ciebie lepsza na przyszłość 
nadzieja. Jeśli zaś odwracasz się od Boga, a swoją nadzieję złożyłeś w człowieku, jakież 
cię jeszcze może czekać zbawienie? Jeśli tedy i mnie zechcesz posłuchać, bo już cię 
uważam za przyjaciela, każ się przede wszystkim obrzezać, a potem przestrzegaj, jak 
każe zwyczaj, szabatu, bożych świąt i nowi księżycowych; zachowaj po prostu wszystko 
o czem pisze Zakon, a potem niewątpliwie dostąpisz miłosierdzia Bożego” (Dial. 8,3-
4)1. 

 

Według Tryfona, Prawo dane na Synaju jest wyznaczoną przez Boga drogą, jedyną którą 
powinien podążać każdy, kto chce być zbawiony. Jest też zasadą życia ludzi, którzy chcą 
podobać się Bogu, która to zasada odróżnia ich od dalekich od Boga pogan:   
 

                                                
1 Cytaty z Dialogu z Żydem Tryfonem pochodzą z tłumaczenia A. Lisieckiego: św. Justyn Filozof i 
Męczennik Apologja, Dialog z Żydem Tryfonem Pisma Ojców Kościoła t. IV, Poznań 1926. Zachowano 
oryginalną pisownię. 



   

2 
www.szkolateologii.dominikanie.pl 

 

„Najwięcej uderza nas, że powiadacie, że jesteście pobożni i zdaniem swojem odmienni 
od innych ludzi, a jednak zupełnie się od nich nie odsuwacie. W życiu swojem w niczym 
się nie różnicie od pogan, bo nie zachowujecie świąt, ani szabatu, ani nie macie 
obrzezania. [...] Chcecie wmówić w siebie, że znacie Boga, a nie czynicie nic z tego, co 
pełnią ludzie bogobojni” (Dial. 10,3-4). 
 

Justyn przedstawia dwa rodzaje kontrargumentów. Po pierwsze pokazuje, że 
starotestamentalne instytucje i przykazania istnieją i są wypełniane w sposób doskonalszy w 
Kościele2. Po drugie argumentuje, że nie jest możliwe, aby Prawo miało taką rolę, jaką 
przypisuje mu Tryfon. Raz, że nie istniało ono od początku świata, a więc nie obejmowało wielu 
świętych Starego Testamentu żyjących przed Mojżeszem. Dwa, nie jest możliwe, żeby Bóg 
wymagał do zbawienia innej sprawiedliwości w różnych czasach3. Specyficzne przepisy Prawa 
pełniły według Justyna tylko rolę wychowawczą4, a znaczenie zbawcze ma w nim tylko to, co 
uniwersalnie dobre: 
 

„Prawo bowiem Mojżeszowe tym, co mu podlegają, każe pełnić wszystko, co z natury 
swej jest dobre, bogobojne i sprawiedliwe. Ale prócz tego, powiada Pismo, dla twardego 
serca ludu dane zostały przykazania, które również pełnili ci, co byli pod Zakonem. 
Ponieważ ci, którzy pełnili to, co wszędzie, z natury i zawsze jest dobre, mili są Bogu, 
tedy też przez tegoż Chrystusa dostąpią zbawienia w chwili zmartwychwstania, jak 
sprawiedliwi ich poprzednicy Noe, Henoch, Jakób oraz inni do nich podobni” (Dial. 
45). 

 

W skierowanej do pogan Pierwszej Apologii znajdujemy podobne stwierdzenie, dotyczące 
również pogan nieznających Objawienia biblijnego: 
 

„Zostaliśmy pouczeni, jak wspomnieliśmy, że Chrystus jest pierworodnym Synem Boga 
i jednocześnie Logosem, w którym ma udział cały rodzaj ludzki. Ci więc, którzy wiedli 
życie zgodne z Logosem, są chrześcijanami nawet, gdyby byli nazywani ateistami, jak 
na przykład Sokrates, Heraklit i im podobni, a także wśród barbarzyńców Abraham, 
Ananiasz, Miszael i wielu innych, których wyliczanie czynów i imion zajęłoby tutaj zbyt 
wiele czasu” (1 Apol. 46,2-3)5. 

 

Interpretacja tego fragmentu nie jest jednak jednoznaczna. O ile w Dial. 45 rozmowa toczy się 
wprost na temat zbawienia, to 1 Apol. 46 ma inną rolę. W rozdziałach 30-53 Justyn 
przedstawia swoim pogańskim czytelnikom proroctwa mesjańskie, aby uzasadnić godność 
i rolę Chrystusa w dziejach. Kilka razy dorzuca swoje komentarze, aby wyjaśnić sprawy 
bardziej kontrowersyjne i odpowiedzieć na popularne zarzuty. Rozdział 46. jest takim właśnie 

                                                
2 Justyn omawia kolejno: obmycia rytualne (Dial 13-14), Posty (15); Obrzezanie (16-19,5), Szabat (19,6), 
Przepisy pokarmowe (20-21), Ofiary (22,1-10), Świątynia (22,11). Zob. A. Lisiecki Wstęp, [w:] św. Justyn 
Męczennik, dz. cyt., s. LXXVIII. 
3 „Jeśli tego nie uznamy, zaplątamy się w myśli niedorzeczne, że to np. nie ten sam Bóg był za czasów 
Henocha tudzież tych wszystkich, którzy ani nie mieli obrzezania cielesnego, ani wreszcie niczego nie 
przestrzegali, jako że dopiero Mojżesz  dał te przykazania; albo też, że Bóg nie zawsze tej samej 
sprawiedliwości domagał się od całego rodzaju ludzkiego. Przyznać chyba trzeba, że to oczywiście 
śmieszne i niedorzeczne” (Dial. 23,1-2). Por. także Dial. 92,1-3. 
4 Dial 19-22; 92, 4-5. 
5 Cytaty z Apologii, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z tłumaczenia L. Misiarczyka w: Pierwsi 
Apologeci Greccy, Kraków 2004. 
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komentarzem. Żeby go dokładnie zinterpretować trzeba przyjrzeć się poglądom Justyna na 
temat religii greckiej, filozofii i rozumnego życia oraz relacji tych trzech do chrześcijaństwa. 
 

Justyn wobec religii i filozofii greckiej 

 

Stosunek Justyna do greckiej religii politeistycznej jest jednoznacznie negatywny. Uważa 
greckie mity za zmyślone (1 Apol. 54, 1), a w wielu punktach za niedorzeczne i niemoralne (1 
Apol. 21,5; 25,1. 2 Apol. 14,2). Ich powstanie przypisuje on inspiracji demonicznej: 
 

„A prawda, którą trzeba powiedzieć jest taka: kiedyś w dawnych czasach złe demony, 
jawiąc się w widzialnej postaci, cudzołożyły z kobietami, deprawowały dzieci i 
ukazywały ludziom straszne widziadła, by przerazić tych, którzy nie oceniali przy 
pomocy rozumu dziejących się wydarzeń, ale przejęci lękiem i nie wiedząc, że są to 
właśnie złe demony, nazywali [je] bogami i wzywali każdego tym imieniem, jakie sobie 
każdy z owych demonów nadał” (1 Apol. 5,2)6. 

 

Tych zaś, którzy uczestniczą w tradycyjnym kulcie bogów, uważa Justyn za zniewolone sługi 
demonów (1 Apol. 14,1). Taka koncepcja wpływa na wyjaśnienie podobieństw między doktryną 
chrześcijańską a greckimi mitami. Justyn, nie odrzucając treści mitów w całości, używa tych 
podobieństw jako argumentu przeciwko tym, którzy uważali przesłanie chrześcijańskie za 
nierozumne. Wskazując na podobieństwa, dowodzi w 1 Apol. 21-22, że nie można jednocześnie 
akceptować tradycyjnych mitów i deprecjonować chrześcijaństwa. Istnienie tych podobieństw 
(z wyjątkiem spraw najbardziej podstawowych, takich jak np. istnienie duszy – 1 Apol. 18,2-4) 
wyjaśnia jednak, zgodnie z przyjętą naturą wierzeń pogańskich, tym że demony usłyszawszy 
proroctwa mesjańskie, poprzekręcały je i rozpowszechniły, aby obniżyć wiarygodność 
chrześcijaństwa (1 Apol. 54; 62,1-2; 64,6). Nie można więc raczej odczytywać opisywanych u 
Justyna paraleli między chrześcijaństwem, a religią grecką jako wyrazu jego przekonania o 
obecności w tej ostatniej elementów zbawczych. Przeciwnie, zostały one, jego zdaniem, do niej 
wprowadzone z inspiracji demonicznej, ku szkodzie jej wyznawców. 
 

Zgoła inny stosunek ma apologeta z Flavia Neapolis do filozofii. W rozpoczynającej Dialog 
wymianie zdań z Tryfonem i jego towarzyszami twierdzi, że: 

 

„Filozofja jest niewątpliwie dobrem bardzo wielkiem i cennem w oczach bożych, bo ona 
jedna prowadzi nas do Boga, a ci co w filozofii cały swój umysł zagłębili, to ludzie 
naprawdę święci. Ale co jest filozofia, i dlaczego posłano ją do ludzi, tego wielu nie wie” 
(Dial. 2,1). 

 

Przypisując tak wielką rolę filozofii i głosząc tezę o jej niebiańskim pochodzeniu, Justyn różni 
się od innych apologetów greckich np. Tacjana Syryjczyka, Teofila z Antiochii, czy Hermiasza, 
którzy są jej wrodzy lub co najmniej niechętni. Warto nadmienić, że nawet po swoim 
nawróceniu ciągle nosił płaszcz filozofa i do dziś jest tradycyjnie czczony jako Filozof i 
Męczennik. 
 

Wypowiedzi Justyna na temat filozofii, czy filozofów można podzielić na dwie grupy. Po 
pierwsze przytacza on różne poglądy dotyczące natury Boga i świata, które zestawia z 

                                                
6 Motyw ten zaczerpnął Justyn z apokryficznej 1 Księgi Henocha (L. Misiarczyk przyp. 6).  
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chrześcijańskimi i z którymi ewentualnie polemizuje. Zgadza się z Platonem lub go delikatnie 
poprawia w kwestiach: natury Boga (Dial. 5,4) kary za złe czyny (1 Apol. 8,3-4; 44,8-9), 
nieśmiertelności duszy (1 Apol. 18,57, Dial. 5,4), pochodzenia świata od Boga (1 Apol. 59,1-5), 
wtedy „gdy Platon zastanawiał się w Timajosie nad naturą Syna Bożego i mówił: ‘rozpostarł go 
w kształcie X w całym wszechświecie’8 oraz gdy mówił o ‘trzeciej istocie’9 (1 Apol. 60,1-9). 
Częściowo aprobuje stoicką naukę o niszczeniu i odradzaniu się świata (1 Apol. 20,2-4), przy 
czym zdarzenia te przypisuje nie konieczności lecz woli Bożej.  
 

W drugiej grupie wypowiedzi Justyn chwali rozumne postawy bądź słuszne poglądy etyczne. 
Oprócz przytoczonego wyżej fragmentu 46. rozdziału wymienia w tym kontekście dwukrotnie 
jeszcze Sokratesa (odrzucenie kultu demonów – 1 Apol. 5,3-4; poszukiwanie prawdziwego 
Boga – 2 Apol  10,5-8), stoików (sensowne zasady etyczne – 2 Apol. 8,1) oraz raz jeszcze 
Heraklita wraz z stoikiem Musaniosem (również sensowne zasady – 2 Apol. 8,1). 
 

Te dwie grupy wypowiedzi różnią się nie tylko dziedzinami (odpowiednio szczegółowe 
zagadnienia i ogólne postawy) oraz przytaczanymi imionami, lecz także przypisywanym im 
źródłem prawdziwości (z jednym wyjątkiem w 2 Apol. 13,310) . W pierwszej grupie Justyn 
doszukuje się zależności od Mojżesza (Pięcioksięgu), a do drugiej stosuje teologię Logosu. Są 
to, jak to zostanie dokładniej pokazane niżej, idee różne zarówno w genezie, jak i znaczeniu dla 
relacji chrześcijaństwa i filozofii. Pierwszą z nich omówię na podstawie artykułu Arthura J. 
Droge’a11, a drugą głównie na podstawie artykułu Jana H. Waszinka12. 
 

Chrześcijaństwo jako odnowa filozofii 

 

Współczesnego czytelnika dziwi próba wykazania, że nauka Chrystusa i proroków jest „jedyna 
prawdziwa i starsza od wszystkich antycznych pisarzy” (por. 1 Apol. 23,1) oraz że poszczególne 
myśli Platon „przejął od Mojżesza, gdyż Mojżesz jest starszy od Platona i wszystkich pisarzy 
greckich” (por. 1 Apol. 44,8). Nawet jeśli taka teza byłaby apologetycznie użyteczna, ze względu 
na możliwość podciągnięcia chrześcijaństwa pod zasadę „starsze = lepsze”, to można się 
zastanawiać, czy Justyn mógł brać ją na serio i liczyć, że kogoś tym przekona13. Jednak 
spojrzenie na poglądy na temat źródeł myśli Platona, które były nośne w epoce Justyna, 
sugerują  odpowiedź twierdzącą. 
 

                                                
7 Oprócz Platona przytacza również Empedoklesa, Pitagorasa i Sokratesa. Powołuje się też na źródła 
religijne 
8 Timajos 36 B. (za: L Misiarczyk, przyp. 143). Platon opisuje utworzenie Duszy rządzącej światem, 
Justyn kojarzy znak X ze znakiem krzyża. 
9 Justyn odwołuje się do symbolicznego fragmentu pseudo-platońskiego Listu II, 312 E (za: L. 
Misiarczyk, przyp. 145). Takie odczytywanie Platona dziwi współczesnego czytelnika, ale nie było niczym 
zaskakującym, przynajmniej w niektórych nurtach medioplatonizmu. W podobnym stylu interpretuje 
ten fragment Numenios z Apamei. 
10 Justyn pisze, że nauka Platona, stoików, poetów i pisarzy nie jest identyczna z nauką Chrystusa, pisząc 
w kontekście etycznym i powołując się na teorię Logosu. 
11 A. Drodge Justin Martyr and the Restoration of Philosophy, „Church History” Vol. 56, No. 3 (Sep. 
1987), s. 303-319. Autor traktuje teorię Logosu jako podrzędną w stosunku do teorii zależności. Takie 
ujęcie stwarza jednak trudności z wyjaśnieniem rozłączności źródeł na które powołuje się Justyn w 
dwóch grupach wypowiedzi o filozofii, jak również trudności z interpretacją 1 Apol. 5,4. 
12 J. H. Wasznik Bemerkungen zum Justins Lehre von Logos Spermatikos, „Jahrbuch für Antike und 
Christentum”, Ergänzungsband 1 (1964) s. 380-390. 
13 A. Drodge, dz. cyt., s. 311. 
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Teza o zależności myśli greckiej od Mojżesza pojawia się już w hellenistycznym judaizmie14. 
Jednakże idea orientalnego (niekoniecznie żydowskiego) źródła filozofii platońskiej pojawia 
się także u filozofów greckich. Jej źródeł można się doszukiwać w dziele Hekatajosa z Abdery 
(IV/III w. p.n.e) O Egipcie15. W pracy napisanej na polecenie Ptolemeusza I Sotera, Hekatajos 
prezentuje wizję dziejów w której cała kultura grecka wywodzi się z Egiptu. Wszyscy greccy 
klasycy (m.in. Orfeusz, Homer, Pitagoras, Solon) mieliby zdobyć swoją wiedzę i umiejętności 
stykając się podczas podróży z kapłanami egipskimi. Tak samo Platon, co do którego istniało 
szerokie przekonanie, że odbył podróż do Egiptu16, miał stamtąd zaczerpnąć swą myśl. 
 

Pomysł Hekatajosa był podejmowany przez innych myślicieli i szkoły. Neopitagorejczycy 
uważali się za protoplastów platonizmu, a źródeł myśli Platona szukali w jego wizytach w 
szkołach pitagorejskich. Popularnością cieszył się Zoroaster (Zaratustra), którego z Platonem 
łączył już Arystoteles, a w epoce Justyna wspominali o nim m. in. Plutarch, czy (w kontekście 
pitagoreizmu) Apulejusz z Madaury. Ten ostatni szukał źródeł filozofii greckiej również u 
Chaldejczyków, perskich magów i indyjskich braminów. Tworzący w drugiej połowie II w. 
Numenios z Apamei wywodzi Platona przez Pitagorasa od Braminów, Żydów, Magów i 
Egipcjan. Co ciekawe, wprost powołuje się, podobnie jak Justyn, na Mojżesza, pisząc „Kim jest 
Platon jeśli nie Mojżeszem w attycznej Grecji?”17. Takie ekskluzywne odwołanie do Mojżesza 
może świadczyć, że cenił go wyżej niż inne autorytety orientu. Na tym tle widać, że Justyn 
dowodząc zależności Platona od Mojżesza sytuuje się w dobrze ugruntowanej tradycji. 
 

Wywodzenie filozofii z najbardziej starożytnych źródeł wiąże się z inną ideą, która rozpalała 
umysły późnych myślicieli starożytnych. Istnienie wielu szkół filozoficznych, których poglądów 
nie dało się zadowalająco uzgodnić ze sobą18, prowadziło do przekonania, że obecnie filozofia 
znajduje się w stanie updaku. Stan ten nie trwał jednak od zawsze.  Według Posejdoniosa z 
Apamei (lub z Rodos, 135-51 p.n.e) pierwotna filozofia została zesłana ludzkości w 
najdawniejszych czasach i dopiero później została skażona i podzieliła się na wiele szkół19. 
Podobny pogląd możemy znaleźć u Antiocha z Askalonu (?-68 p.n.e). Według niego prawdziwa 
filozofia była nauczana zarówno przez wczesnych Akademików i Perypatetyków, aż do czasów 
Polemona z Aten (?-269/270 p.n.e.). Dopiero Zenon z Elei, który był uczniem Polemona, 
doprowadził do rozpadu zakładając szkołę stoicką20. W II w. pogląd ten został podjęty przez 
wspomnianego już Numeniosa z Apamei, który przyjął bardziej radykalne stanowisko, o 
rozbicie filozofii oskarżając wczesnych Akademików21. Justyn poszedł jeszcze dalej, uskarżając 
się nawet na istnienie platoników. Przekonanie o istnieniu prawdziwej, pierwotnej, 
nieskażonej filozofii kazało myślicielom cofać się w jej poszukiwaniu do czasów 
najdawniejszych. Właśnie dlatego popularnością cieszyło się  szukanie najstarszych inspiracji 
wielkich myślicieli, również w orientalnych źródłach, o których była mowa powyżej. 
 

                                                
14 Drodge powołuje się na Eupolemosa (II w. p.n.e.), Artapanosa (III/II w. p.n.e.), Filona z Aleksandrii 
(10 p.n.e.-40 n.e) i Józefa Flawiusza (37-ok. 100), dz. cyt., przyp. 19. 
15 A. Drodge, dz. cyt., s. 311. 
16 A. Drodge, dz. cyt., przyp. 29. 
17 A. Drodge, dz. cyt., s. 312. 
18 Choć wielu próbowało. Eklektyzm jest charakterystyczną cechą filozofii czasów Justyna. 
19 N. Hyldahl, Philosophy und Christentum, s.112-140, za: A. Drodge, dz. cyt., s. 317. Hyldahl powołuje 
się na Żywoty i poglądy sławnych filozofów 7.129 Diogenesa Laertiosa i List 90. Seneki. 
20 A. Drodge, dz. cyt., s. 317. 
21 A. Drodge, dz. cyt., s. 317. 
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O ile więc np. Numenios sytuuje pierwotną filozofię, która została zesłana ludziom, wśród 
wielu starożytnych nacji, Justyn identyfikuje ją z objawieniem Starego Testamentu. Dlatego 
właśnie wszystkie współczesne sobie doktryny, które uznaje za prawdziwe, postrzega jako 
zależne od Mojżesza. Takie postawienie sprawy pozwala mu wyjaśnić relacje między 
chrześcijaństwem a filozofią. Objawienie chrześcijańskie jest według Justyna tą pierwotną 
filozofią, którą „posłano do ludzi”22. Była ona znana dzięki proroctwom, od których jej 
elementy zapożyczyli filozofowie greccy. Od czasu gdy proroctwa wypełniły się w Chrystusie, 
ludzie mają znowu dostęp do niej dostęp. Chrześcijaństwo więc nie tyle zawiera prawdy obecne 
w myśli greckiej i dopełnia je, przewyższając wszystkie filozofie pogańskie, ale jedynie ono jest 
we właściwym sensie filozofią. 

 

Jeżeli interpretacja Drodge’a i Hyldahla jest poprawna, to widać, że według Justyna prawdziwe 
poglądy greckich filozofów na temat natury świata i człowieka nie mają źródła ani w 
naturalnym, ani w danym specjalnie Grekom objawieniu. Gdy więc Justyn pisze o fałszu kultu 
pogańskiego, że: 
 

„Nie tylko bowiem wśród Greków za pośrednictwem Sokratesa Logos objawił te 
rzeczy, ale także wśród barbarzyńców objawił to sam Logos, przyjmując widzialną 
postać, i stał się człowiekiem zwanym Jezusem Chrystusem” (1 Apol. 5,4, pogrubienie 
własne). 
 

to nie przywołuje Sokratesa w takiej funkcji jak Platona czy stoików23. Jak zostało wspomniane 
wyżej, chodzi mu w tym wypadku o przykłady rozumnego życia, na które składa się również  
znajomość prawdziwej pobożności. W tym właśnie kontekście pisze Justyn o starożytnych, 
którzy „są chrześcijanami, nawet gdyby byli nazywani ateistami”. Żeby zrozumieć w jakim 
sensie Justyn ich tak nazywa, musimy przyjrzeć się jego teologii Logosu, gdyż właśnie boski 
Logos uznaje on za źródło i zasadę rozumnego życia. 
 

Teologia Logosu 

 

Apologeta Flavia Neapolis w swojej nauce na temat natury Boga łączy zarówno myśl biblijną 
jak i filozoficzną spekulację24. Uczy, że Bóg jest żywy i osobowy, troszczy się o każde stworzenie, 
szczególnie o człowieka. Jest Sędzią sprawiedliwym, ale też cierpliwie czeka z karą, dając 
możliwość nawrócenia25. Zarazem jest On niezrodzony, niezniszczalny, wieczny, 
niematerialny, niepodlegający cierpieniu, wieczny i niezmienny26. Justyn nie potrafi jednak 
pomyśleć, że Bóg mógłby być transcendentny wobec świata, a jednocześnie objawić się w 
konkretnej przestrzeni. Wyższość Boga nad światem rozumie bowiem quasi-przestrzennie, 
jako przebywanie w oddalonym miejscu, z którego obejmuje On opieką cały świat, ale które Go 
jednak od świata oddziela: 
 

„Ojciec niewysłowiony i Pan wszech rzeczy nigdzie nie przychodzi, ani się nie 
przechadza, ani sypia, ani ze snu powstaje; nie, on trwa w swem miejscu, gdziekolwiek 

                                                
22 N. Hyldhal, dz.cyt., za: Drodge, dz. cyt., s. 319. 
23 Jeśli chodzi o kosmologię, nie zaś o etykę. W tym drugim przypadku funkcja jest ta sama. 
24 L. Misiarczyk, Teologia dziejów w pismach św. Justyna, „Studia Antiquitatis Christianae” 15 (2001) 
s. 147. 
25 D. Mrugalski OP, Logos. Filozoficzne i teologiczne źródła idei wczesnochrześcijańskiej, Kraków 2006 
s. 192. 
26 D. Mrugalski OP, dz.cyt., s. 193-194. 
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by ono było. Wzrok jego przenikliwy i słuch Jego bystry, a jednak nie widzi oczyma, ani 
słyszy uszami, ale mocą niewysłowioną. [...] Jest nieporuszony, a żadne miejsce, nawet 
świat cały objąć Go nie może, jako że był zanim świat został stworzony. Jakżeby więc 
ten Bóg miał przemówić do kogo, czy objawić się komu, czy wreszcie pokazać się w 
jakim maleńkim ziemi zakątku?” (Dial. 127,2)27. 
 

Dlatego też Bóg, Ojciec i Pan wszystkich rzeczy, nie ma bezpośredniego kontaktu ze światem. 
W konsekwencji jest On również niepoznawalny, wszystkie nazwy nie wyrażają tego, kim 
naprawdę jest: 
 

„Terminy zaś  ‘Ojciec’, ‘Bóg’, ‘Stwórca’, ‘Pan’, czy ‘Władca’ nie są imionami, lecz raczej 
określeniami [Jego] dobrodziejstw i dzieł”28. 

 

Ze względu na radykalną transcendencję Boga, musi według Justyna istnieć pośrednik między 
rzeczywistością boską i ludzką. Jest nim: 
 

„Syn [...] Jego, jedyny we właściwym rozumieniu Syn Boga, Logos (Słowo, również: 
Rozum, Sens) istniejący i zrodzony przed wszelkim stworzeniem, wtedy gdy na 
początku wszystko przez niego stworzył i uporządkował”29.  

 
Jest On zrodzony z istoty Boga, nieodłączny od Niego, ale zarazem różny30. Nie przebywa On 
jednak w transcendentnej przestrzeni Bożej, lecz w świecie, którym Bóg za Jego 
pośrednictwem nieustannie kieruje. 
 

Opatrznościowe kierowanie ludźmi przez Logos wyraża się dwojako: w Objawieniu 
udzielonym Mojżeszowi i prorokom oraz w prowadzeniu wszystkich ludzi do rozumnego 
(zgodnego z Logosem) życia. Mówiąc o tym drugim aspekcie Justyn wprowadza dwa terminy. 
Mówi dwukrotnie o „nasionach Logosu” (sperma tou logou): 
 

„Zwolennicy poglądów stoickich, przynajmniej w dziedzinie etyki, głoszą sensowne 
zasady (tak samo zresztą jak w niektórych kwestiach poeci), dzięki temu, że Logos 
zaszczepił swoje nasienie całemu rodzajowi ludzkiemu, za co jak wiemy ich 
nienawidzono [i zabijano]” (2 Apol. 8.1). 
 

„Wszyscy zaś pisarze dzięki nasieniom Logosu w nich rozsianych mogli, co prawda, 
oglądać rzeczywistość, ale tylko w sposób niewyraźny. Czym innym jest przecież 
nasienie, czy podobieństwo rzeczywistości udzielone na miarę możliwości poznania, a 
czym innym sama rzeczywistość, w której się samemu uczestniczy lub którą się 
naśladuje dzięki łasce Bożej” (2 Apol. 13,5-6). 
 

Dwukrotnie Justyn pisze też o „Logosie rozsianym” (Logos spermatikos), przy czym właśnie 
tłumaczenie i interpretacja tego pojęcia jest dyskusyjna: 
 

 

                                                
27 Por. także Dial. 60,2. 
28 2 Apol. 6,2. 
29 2 Apol. 6,3. 
30 Dial. 61,1; 128,4. 1 Apol. 63,15. 
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„Tak jest, jak mówiliśmy; to demony powodują ową nienawiść przeciwko wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób życie swe ze Słowem uzgodnić i złego unikać usiłują. Nic 
dziwnego, że niegodziwe demony jeszcze gwałtowniejszą nienawiść rozpalają 
przeciwko tym, co już nie tylko z cząstką owego Słowa wszędy rozsianego się łączą, 
ale znają i oglądają całe Słowo, to znaczy Chrystusa” (2 Apol. 8,2-3)31. 
 

„Każdy bowiem z nich [stoików, poetów, pisarzy] widział z rozsianego boskiego 
Logosu tylko część dla niego zrozumiałą32 i o tym tylko mówił dobrze. Ponieważ 
jednak w punktach zasadniczych głosili oni poglądy wzajemnie sprzeczne, wynika 
z tego jasno, iż nie posiadali wiedzy pewnej, ani właściwego poznania” (2 Apol. 13,3). 

 

Z perspektywy czasu widać, na czym polega tu główna trudność: choć może się wydawać, że 
obydwa terminy zostały wprowadzone dla wyrażenia tej samej idei, to Justyn nazywa Logos 
spermatikos boskim (2 Apol. 13,3), podczas, gdy nasiona Logosu opisuje jako coś raczej 
ludzkiego33. Interpretatorzy na różne sposoby próbowali tę trudność rozwiązać. I.M. 
Pfättisch34 w pełni utożsamia Logos spermatikos z Logosem-Chrystusem. Przyjmuje on, że 
Logos i dusza ludzka są ze sobą wewnętrznie złączone, a termin Logos spermatikos oznacza 
ożywcze, substancjalne nasycenie duszy przez Logos. Uwzględnia więc w swojej interpretacji 
tylko boski aspekt idei Justyna. Odwrotnie H. Meyer35: utożsamia on Logos spermatikos, który 
uważa za reinterpretację stoickiej idei duszy kosmosu, po prostu z ludzkim rozumem. Odrzuca 
więc obecność samego Logosu w człowieku. Obydwie te interpretacje, zdaniem Waszinka, 
należy odrzucić, gdyż nie tłumaczą obydwu aspektów wprowadzonej przez Justyna 
terminologii. 
 

Inni badacze próbowali mocniej powiązać interpretacje tych kluczowych terminów Apologii z 
identyfikacją  źródeł inspiracji Justyna. M. Pohlenz36 doszukiwał się ich w stoicyzmie. Według 
niego, gdy Justyn przygotowywał Drugą Apologię, postanowił wpisać swoje rozważania o 
Sokratesie w ogólną teorię. W tym celu zreinterpretował stoicką koncepcję logoi spermatikoi37.  

                                                
31 Cytat za tłumaczeniem Lisieckiego (w numeracji tego wydania jest to rozdział 7), gdzie termin Logos 
tłumaczy się jako Słowo. Misiarczyk tłumaczy „cząstkę rozsianego Słowa” (spermatikou logou megos) 
jako „nasiona Logosu”, przyjmując wcale nieoczywistą interpretację. 
32 U Lisieckiego: „w sobie kiełkującą”. 
33 J.H. Waszink, dz. cyt., s. 381. 
34 Der Einfluß Platos auf die Theologie Justin des Märtyrers, Paderborn 1910, za J.H. Wasznik, dz. cyt., 
s. 381. 
35 Geschichte der Lehre von den Keimkräften 1914, za J.H. Wasznik, dz. cyt., s. 381. 
36 Die Stoa 1948 za J.H. Wasznik, dz. cyt., s. 382. 
37 Stoicy przyjmowali, że istnieją jedynie byty cielesne (D. Mrugalski OP, dz. cyt., s. 55). Odrzucali zatem 
istnienie platońskich idei czy bytów czysto duchowych. Przyjmowali natomiast, że w każdym ciele 
przyjmowali istnieją dwie zasady, czynna i bierna: „Zasada bierna to substancja bezjakościowa – 
materia, zasada czynna to tkwiący w niej rozum (logos) – bóg. On bowiem, będąc wiecznym, z całego 
zasobu materii tworzy wszystkie rzeczy” (Diogenes Laertios Żywoty i poglądy sławnych filozofów 
7.134, cyt. za: D. Mrugalski OP, dz. cyt., s. 56). Owo „tworzenie wszystkich rzeczy” dokonuje się jakby 
we wnętrzu Boga (stoicy nazywali bogiem również świat jako całość). D. Mrugalski charakteryzuje ten 
proces następująco: Bóg-Ogień-Logos wyłania z siebie substancję świata, kształtuje w niej poszczególne 
ciała, tworzy zeń harmonijny kosmos i nim kieruje, a następnie na powrót wszystko wchłania w swoją 
boską ognistą substancję (D. Mrugalski OP, dz. cyt., s. 57). Na wyjaśnienie procesu kierowania światem 
Chryzyp (III w. p.n.e.) wprowadził pojęcie jeszcze jednego ciała – pneumę (D. Mrugalski OP, dz. cyt., s. 
58-59). Podczas wyłaniania się poszczególnych ciał, jedne z nich otrzymują więcej, a inne mniej logosu 
– pierwiastka czynnego. Te pierwsze są na tej podstawie lżejsze i subtelniejsze od tych drugich. Pneuma 
jest substancją o największym natężeniu pierwiastka czynnego, tak dużym, że przenika wszystkie inne 
substancje w postaci logoi spermatikoi (termin ten tłumaczy się jako „racje zarodkowe” lub „wątki 
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Według Pohlenza Justyn odstąpił od fizycznego rozumienia tej idei i nadał jej sens duchowo-
etyczny. W każdym człowieku jest zaszczepione nasienie Logosu – zalążkowa zdolność 
moralna duszy, która u niektórych ludzi, np. Sokratesa, rozwinęła się na tyle, że dała im 
przynajmniej częściowe osiągnięcie prawdy i poznanie Chrystusa-Logosu38. Justyn zamienił 
też stoicką ideę organicznego rozwoju na obraz nasion rozsiewanych przez Boga w sercach. 
Logos spermatikos, utożsamiony z nasionami Logosu, jest więc daną ludziom zdolnością 
poznania zewnętrznego wobec nich Logosu. Zarazem jednak Pohlenz sądzi, że  Justyn 
przyjmował substancjalną obecność Logosu w człowieku, co przeczy przyjętej wcześniej jego 
zewnętrzności39. Tym samym nie udaje się rozwiązać głównego problemu interpretacyjnego. 
 

Carl Andresen40 również wyszedł od przekonania, że Justynowe pojęcia należy rozumieć 
w sposób duchowo-etyczny, a nie panteistyczno-kosmologiczny. Za właściwe tło jego myśli 
uznał natomiast nie stoicyzm, lecz medioplatonizm, na co podaje wiele przekonujących 
przykładów. Choć więc termin Logos spermatikos ma korzenie stoickie, to jego użycie 
u Justyna byłoby, zdaniem Andresena, przykładem spirytualizacji filozofii stoickiej, w tym 
wypadku Cycerona, rozpoczętej przez Antiocha z Askalonu41. Według niemieckiego badacza 
Logos spermatikos jest emanacją samego Logosu, który jest tożsamy z platońską duszą 
świata42. Przeciw tej teorii R. Holte i J.H. Waszink wysunęli zarzut, że choć wpływ 
medioplatonizmu na Justyna jest wyraźny, to akurat w tej kwestii ciężko doszukiwać się 
bezpośredniej zależności. Wbrew temu, co sugeruje Andresen, nie mamy bowiem, ich 
zdaniem, żadnych świadectw o istnieniu koncepcji Logos spermatikos w platonizmie II w43. 
 

Bardzo istotną, również w kontekście kwestii zbawienia pogan u Justyna, interpretację 
przedstawił Ragnar Holte44. Według niego należy ostro rozróżnić między znaczeniami 
terminów Logos spermatikos i spermata tou logou. Pierwszy oznacza sam transcendentny 
Logos, zaś przymiotnik spermatikos znaczy „rozsiewający”, a nie jak się popularnie tłumaczy 
„rozsiany”. Chodzi więc o specyficzne działanie boskiego Logosu: zasiewanie w duszach 
ludzkich nasion dających poznanie religijne i moralne45. Z kolei owych nasion nie należy, 
zdaniem norweskiego badacza, rozumieć jako elementy zalążkowe (jak często się uważa, na 
podstawie konotacji stoickich), lecz jako elementy statyczne, niezdolne do dalszego rozwoju. 
Co istotne, nie dają one bezpośredniego poznania Logosu, lecz jedynie „poznanie analogiczne, 
osiągane dzięki rzeczom odbijającym i upodabniającym Logos”46. Tym bardziej nie przyjmuje 
Holte tezy o obecności żadnej cząstki Logosu w człowieku. Kluczowe dla interpretacji zdanie 2 
Apol. 13,3 Holte tłumaczy: „Każdy mówił dobrze według swojego częściowego wglądu w rzeczy 
pokrewne boskiemu Logosowi, Siewcy”47. Łączy więc słowo „część” z „oglądaniem”, a to co 

                                                
rozumowe”). W ten sposób kształtuje je, „stanowi ‘własności’ rzeczy martwych, ‘naturę’ roślin, ‘duszę’ 
zwierząt, ’rozum’ człowieka” (W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. 1, Warszawa 1988, t. 1, s. 130). 
38 J.H. Waszink, dz. cyt., s. 382. 
39 J.H. Waszink, dz. cyt., s. 382. 
40 Justin und der mittlere Platonismus 1951 . 
41 J.H. Waszink, dz. cyt., s. 382. 
42  L. Misiarczyk,Teologia dziejów…, s. 151. 
43 J.H. Waszink, dz. cyt., s. 382-384. Por. także L. Misiarczyk Teologia dziejów w Pismach św. Justyna, 
„Studia Antiquitatis Christianae” 15, s. 151. 
44 R. Holte, Logos Spermatikos. Christianity and Ancient Philosophy according to St. Justin's 
Apologies, „Studia Theologica” 12 (1958) 109/68; za: J.H. Waszink, dz. cyt., s. 384.  
45 J.H. Waszink, dz. cyt., s. 384. 
46 J.H. Waszink, dz. cyt., s. 384. 
47 „For each man spoke well,according to his partial insight into things related to the divine Logos, the 
Sower”, R.Holte, dz. cyt., s.135, za J.H. Waszink, dz. cyt., s. 384. 
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„pokrewne” (syngenes) z Logosem, inaczej niż tłumacze polscy (którzy „część” odnoszą do 
Logosu, a słowo „pokrewne” do tych, którzy dobrze mówili). Jeśli przyjmiemy takie 
tłumaczenie, to rzeczywiście możemy uzyskać spójną interpretację Justynowej terminologii, 
dzięki uzasadnionemu rozdzieleniu elementów transcendentnego i immanentnego. 
 

Taka interpretacja ma istotny wpływ na rozumienie 1 Apol. 46, 2-3. Za tezą Justyna, że ci, 
„którzy wiedli życie zgodne z Logosem, są chrześcijanami” mogą stać, jak wskazuje Graham 
Keith48, dwie intencje. Według jednego spojrzenia Justyn, wychodząc z pozycji 
chrześcijańskich, docenia najlepsze tradycje greckie. Według drugiego chodzi mu o 
umiejscowienie chrześcijaństwa na intelektualnej i kulturalnej mapie świata greckiego bez 
nadawania temu światu szczególnego znaczenia teologicznego (czy, bardziej wąsko, 
zbawczego). Swoim uprzedzonym pogańskim czytelnikom chce przedstawić chrześcijaństwo 
przez wskazanie podobieństw z uznanymi autorytetami. Tak więc np. odrzucanie kultu 
politeistycznego jest wyrazem tej rozumności, którą praktykowali Sokrates i inni mędrcy. 
Chrześcijanie mają jednak tę przewagę, że ze względu na udział w samym wcielonym Logosie 
posiadają pełnię tego poznania, które tamci mieli tylko częściowo. 
 

Ta druga interpretacja nie jest nieuzasadniona. Porównując Dialog z Żydem Tryfonem z 
Apologiami widzimy bowiem, że Justyn dobiera przekazywane treści pod kątem adresatów. 
Wytłumaczenie kluczowych terminów Justyna, które proponuje Holte, wzmacnia tę właśnie 
interpretację. Jeśli bowiem w poznaniu uzyskanym dzięki nasionom Logosu człowiek nie łączy 
się z samym Logosem, a jedynie uzyskuje dostęp do rzeczywistości analogicznych, to ciężko 
żeby znaczenie zbawcze było główną funkcją, w jakiej Justyn wprowadza ten termin49. 
 

Interpretacja, którą przedstawił Holte, jakkolwiek znacząco porządkuje rozumienie myśli 
Justyna, gdyż rozdziela znaczenia nasion Logosu i Logos spermatikos, jest jednak mocno 
dyskusyjna jeśli chodzi o charakterystykę możliwego dla pogan poznania. Waszink zwraca 
uwagę, że jeśli przyjąć w 2 Apol. 13,3 połączenie „części” z „oglądem”, a nie z „Logosem 
rozsiewającym”, to dostaniemy niewiarygodną rozbieżność z użyciami tych słów w 2 Apol. 8,3 
i 2 Apol. 10,2. Ponadto ciężko zidentyfikować z czymkolwiek postulowane rzeczy „pokrewne” 
Logosowi. Zdaniem holenderskiego badacza w użyciu przymiotnika syngenes należy się raczej 
doszukiwać inspiracji platońskich (Państwo X 611 E: spokrewniona jest [dusza] z tym, co 
boskie i nieśmiertelne, co istnieje wiecznie50, por. także  Prawa X 892 A, List II 312 E). Tam 
gdzie Platon mówił o duszy, Justyn mówi o stoikach, poetach i pisarzach. Według Waszinka 
należy go rozumieć w ten sposób, że „każdy (tj. przedchrześcijańscy filozofowie i inni) na 
podstawie (tzn. przy pomocy) istniejącej w nim części boskiego, siejącego Logosu, to co z nim 
pokrewne (tj. prawdziwą rzeczywistość) mógł widzieć i o tym dobrze mówić”51. Przy czym część 
Logosu obecną w człowieku nie należy rozumieć substancjalnie, ale jako tę część Prawdy, która 
jest przezeń poznawana. Sam zaś Logos jest tożsamy z całą Prawdą. 
 

                                                
48 G. Keith Justin Martyr and Religious Exclusivism, „Tyndale Bulletin” 43.1 (1992) s.57-80. 
49 Według Keitha Justyn chciał wyrazić powszechną zdolność poznania moralnego, która poza 
niektórymi przypadkami nie została wykorzystana – zob. G. Keith, dz. cyt., s. 63. 
50 Według tłumaczenia W. Witwickiego, Kęty 2003. 
51 „Jeder (scil. der vorchristlichen Philosophen usw.) auf Grund (d. h. durch die Hilfe) des in ihm 
vorhandenen Teils des göttlichen, (Kenntnis der Wahrheit) säenden Logos das mit ihm Verwandte (scil. 
ta onta, die wahre Wirklichkeit) sehen konnte, und dadurch richtige Aussprüche tat” – J.H. Waszink, 
dz. cyt., s. 386. 
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Przy tej interpretacji bardziej naturalne wydaje się takie odczytywanie 1 Apol. 46, 2-352, że 
Justynowi chodziło jednak o teologiczne spojrzenie na możliwość poznania Boga przed 
Wcieleniem. Można też spytać, czy nie pasuje ono bardziej do najbliższego kontekstu. Justyn 
wprowadza bowiem ten ekskurs pisząc: „By jednak nikt nie sądził, iż wszyscy ludzie, którzy żyli 
przed jego przyjściem, są bez winy, odpowiemy i na te zarzuty”. Trudnością z którą mierzy się 
apologeta nie jest więc niezrozumiałość chrześcijaństwa, lecz raczej jego nowość. 
 

Zbawienie pogan: podsumowanie 

 

Justyn w swoim rozumieniu zbawienia dużą wagę przykłada do poznania tego, co należy czynić 
i do prowadzenia moralnego życia. Zbawieni to ci, „którzy pełnili to, co wszędzie, z natury i 
zawsze jest dobre” (Dial. 45) i „wiedli życie zgodne z Logosem”. Jak jednak zauważa w swojej 
monografii na temat Justyna Erwin Goodenough53, „nawet w przedstawieniu zbawienia jako 
wiedzy, Justyn przyznaje wiedzy aktywną moc”54. Jeżeli przyjmiemy rzeczywiste 
zainteresowanie Justyna losem ludzkości przedchrystusowej, to możemy zastanowić się, w jaki 
sposób działała w nasionach Logosu „aktywna moc”, którą zostali poprowadzeni do zbawienia 
Sokrates i inni. 
 

Istnieje opinia, że według Justyna „Logos był tak mocno aktywny wśród pogan, jak wśród 
żydów i chrześcijan”55. Istnieją bardzo silne racje by uznać ją za fałszywą. Justyn mocno 
podkreśla niedoskonałość i częściowość (2 Apol. 10; 13) poznania dostępnego przez nasiona 
Logosu. Ponadto uważa, że wobec poznania Dobrej Nowiny (co istotne, sądzi, że wszystkie ludy 
dowiedziały się już o Chrystusie – Dial. 117) jedyną racjonalną opcją, po przezwyciężeniu 
ociężałości umysłu i wpływu demonów, jest jej przyjęcie56. Nie można więc stawiać tego 
częściowego poznania na równi, czy niewiele niżej niż „kontemplowania całego Logosu”. Z 
kolei w Dialogu, gdzie refleksja Justyna w większym stopniu przybiera charakter teologii 
dziejów57, o zbawieniu pogan mówi się dopiero w kontekście Wcielenia Słowa. Na przykład 
komentując fragment Iz 24 ,5-7 w Dial. 123, 5-6, Justyn pisze: 
 

„Gdyby zakon mógł światło rzucać na narody, i na tych co go posiadają, tedy na cóż by 
było potrzeba Nowego Testamentu? Skoro zaś Bóg oznajmił, że ześle Nowy Testament, 
i Zakon wiekuisty, i przykazanie, tedy chyba nie Starego Zakonu i jego prozelitów 
domyślać się tutaj będziemy, ale raczej Chrystusa i prozelitów Jego, nas narodów 
pogańskich, które światłem zalał [...]”. 
 

Nie ma w Dialogu refleksji na temat Sokratesa i jemu podobnych. Nie musi to jednak znaczyć, 
że teologia tego dzieła jest istotnie różna od teologii Apologii. Justyn mówi tu bowiem o 

                                                
52 Inne prace na temat nasion Logosu i  Logos speramtikos, które wspierają tą interpretację to np. A 
History of Christian Thought Justo Gonzaleza i Sokrates i inni święci Dariusza Karłowicza. Obaj ci 
autorzy przyjmują, że poza wspólnym wszystkim ludziom poznaniem religijnym i moralnym możliwym 
dzięki nasionom Logosu, to co wyróżnia Sokratesa i innych wymienionych mędrców jest owocem 
działania w nich samego boskiego Logosu (nie zaś tylko Jego nasion). 
53 E. Goodenough, The Theology of Justin Martyr, Jena 1911. Dostęp online: 
https://archive.org/details/theologyofjustin00gooduoft 
54 Zob. E. Goodenough, dz. cyt., s. 254-257, gdzie autor podaje wiele przykładów. 
55 J. G. Sigountos, Did Early Christians Believe Pagan Religions Could Save?, s. 239; cyt. za: A. Sparks 
Was Justin Martyr proto-inclusivist?, „Journal of Ecumenical Studies” 43:4 Fall 2008. Autor nie 
zgadza się z tą opinią.  
56 G. Keith, dz. cyt., s. 61. 
57 L. Misiarczyk, dz. cyt., s. 156. 
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aspekcie nowości. Nowy Testament stanowi nowość nie tylko dla pogan, lecz także dla żydów. 
O ile jednak odnośnie do Starego Testamentu Justyn omawia również rozmaite elementy 
ciągłości, to nie mamy bezpośrednich odniesień do ciągłości z przedchrystusową historią 
pogańską. Wynika to jednak raczej z tego, że „ci którzy żyli zgodnie z Logosem” są dla Justyna 
raczej wyjątkiem spośród pogan, o których jako o często prowadzących niemoralne życie 
politeistach Justyn ma jak najgorsze zdanie. Elementów ciągłości z historią „świętych pogan”, 
choć nie wyrażonych wprost, możemy się jednak doszukiwać. Jak zauważa Leszek Misiarczyk58 
podstawowym pojęciem wyrażającym u Justyna ciągłość historii zbawienia jest pojęcie 
prawdziwego Izraela. Do niego odnoszą się Boże obietnice dawane w historii, o których uczy 
Pismo Święte. Pojęcie to ma jednak dla Justyna dwa desygnaty: oznacza zarówno Chrystusa, 
jak i Kościół. O ile poganie, jako generalnie bałwochwalcy, dostąpili łaski po 
zmartwychwstaniu Chrystusa, to do tych „którzy wiedli życie zgodne z Logosem” można 
odnieść niektóre fragmenty, które mówią o Chrystusie-Izraelu. Bowiem:  
 

„Chrystus-Izrael istnieje odwiecznie, a uczestniczyli w Jego misji ci wszyscy, którzy w 
niego wierzyli, zarówno Żydzi, dzięki nadziei mesjańskiej oraz noszeniu Jego imienia, 
jak również choć fragmentarycznie poganie poprzez słynne ‘nasiona Logosu’”59.  

 
Należy tylko pamiętać, że tak czytać Justyna można tylko pod warunkiem, że przyjmie się, iż 
nasiona Logosu dają rzeczywistą (choć fragmentaryczną) znajomość samego Logosu, a nie 
tylko „rzeczy z nim spokrewnionych”. Jeśli istotnie tak jest to najprościej chyba przyjąć, że 
według Justyna tak jak ci, którzy dobrze wypełniali Prawo zostaną zbawieni przez Chrystusa, 
tak ci, którzy na mocy tego, „co przez Sokratesa Logos objawił” przestali żyć jak inni poganie 
według inspiracji demonów, a zaczęli żyć „według Logosu”, również przez ten Logos zostaną 
zbawieni. 
 

                                                
58 L. Misiarczyk, dz. cyt., s. 157. 
59 L. Misiarczyk, dz. cyt., s. 157-158. 


