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Schema constitutionis dogmaticae secundae de ecclesia Christi secundum reverendissimorum patrum

animadversiones reformatum.

Tametsi, Deus ecclesiam, quam in huius saeculi diluvio certam nobis salutis arcam aedificavit, aspectabilem
cunctis gentibus effecerit: permulti tamen hac maxime aetate deprehenduntur, qui tantum divinae misericordiae
opus non solum non attendunt, verum iniquo etiam odio inflammati oppugnant, et in contemptionem adducere
conantur. Hinc modo actionem eius salutarem calumniis proscindere omneque decus offuscare, modo iura, quibus
constituta est, potestatemque caelitus collatam deprimere, modo quae in ea divinitus sancita sunt, humano arbitrio
subiicere non verentur. Quae quidem perversa studia moerenti animo contemplantes ad muneris nostri
sollicitudinem pertinere arbitramur, posteaquam nuper, quae de ecclesiae capite, Romano pontifice, divina
revelatione accepimus, exposita et definita sunt; iam de reliquo ecclesiae corpore, eius forma et proprietatibus
catholicae fidei doctrinam, hoc sacro approbante concilio, declarare et sancire constituimus.

Caput primum.
De divina ecclesiae institutione.

Principio, sacris litteris et divina traditione edocti, profitemur, hanc unam, sanctam, catholicam et apostolicam
ecclesiam ab ipso Filio Dei, cum in carne assumpta inter homines versaretur, conditam certaque lege et forma
constitutam esse. Deus enim humanae saluti omni quidem tempore, diversis tamen modis et mensuris providens,
prima illa aetate lapsis Adae posteris ita consuluit, ut futurae redemptionis fide et spe peccatorum remissionem
consequi et dignam aeterna beatitudine vitam degere possent.
Ut vero ipsum, quod pollicitus erat, redemptionis opus pararet. Abraham iustum elegit, in cuius semine
benedicerentur omnes gentes terrae, eiusque progeniem inito foedere suum prae caeteris populum effecit Huic et
eloquia divina credidit et legem statuit in dispositione Angelorum, qua gens dilecta regni superni, quod sperabat,
ipsa multis modis figura existeret. Ubi autem venit plenitudo temporis, in qua affulgente luce umbrae transiturae
erant, Unigenitus Dei Filius homo Christus Iesus, semetipsum tradens redemptionem pro multis, caelestis in terra
civitatis fundamenta posuit, per quam, perfectis iam et completis, quae aeterno pietatis consilio statuta erant,
universi populi Spiritus sancti gratia regenerati salutare Dei abundantius consequerentur.

De hoc Iesu Christi regno, quae est ecclesia, intelliguntur prophetarum illae voces: «Et erit in novissimis
diebus praeparatus mons domus Domini in vertice montium, et elevabitur super colles, et fluent ad eum omnes
gentes». Hoc suum regnum Deus ipse significavit per os prophetae dicens: «Ab ortu solis usque ad occasum,
magnum erit nomen meum in gentibus, et in omni loco sacrificatur et offertur nomini meo oblatio munda». Et
rursum: «Dabo legem meam in visceribus eorum, et in corde eorum scribam eam, et ero eis in Deum, et ipsi erunt
mihi in populum». Hoc denique est regnum, de quo cantatur canticum illud novum coram Agno, qui occisus est:
«Redemisti nos Deo in sanguine tuo ex omni tribu, et lingua et populo, et natione, et fecisti nos Deo nostro
regnum et sacerdotes, et regnabimus super terram».



Caput secundum.
Ecclesiam a Christo institutam esse coetum fidelium.

Neque enim auctor fidei et consummator Iesus, quemadmodum errantes quidam opinantur disposuit, ut fideles
singuli seorsum in spiritu et veritate adorarent, sed ipsam legis evangelicae naturam sic temperavit, ut, qui eam
profiterentur, arctis inter se nexibus colligarentur. Quare Scriptura ad hoc eum mortuum esse testatur, ut filios
Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum, atque ecclesiam non modo regnum vocat, sed domui quoque
spirituali, templo sancto et ovili assimilat, praecipue autem corpus esse docet, cuius caput quidem Christus,
membra fideles Christi inter se iunctos et copulatos esse oportet, testante Apostolo: «Sicut corpus unum est et
membra multa habet, omnia autem membra corporis, cum sint multa, unum tamen corpus sunt; ita et Christus.
Etenim in uno spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus».

Est igitur ecclesia coetus fidelium Christi, atque vera societas, quavis tamen humana societate longe augustior,
atque ideo Dei civitas et regnum caelorum merito appellata. Super omnem enim naturae ordinem divina potentia
fundata, suos nos humana sapientia neque externis tantum auxiliis, sed disciplina caelesti et spiritualis gratiae
muneribus ad summum et aeternum bonum,  Dei ipsius fruitionem, disponit, atque ita dirigit, ut, illius spiritu,
cuius corpori tanquam membra innexi sunt, afflati, fide, spe et charitate ad haereditatem conservatam in caelis
una contundant.

Caput tertium.
Esse in ecclesia potestatem divinitus ordinatam.

Licet autem Dei Filius, qui auctoritate et virtute propria nostram salutem operatus est, mystici huius corporis,
sive ecclesiae, ipse caput, summus quoque sacerdos, pastor et episcopus animarum nostrarum sit et maneat;
nihilominus antequam ex hoc mundo discederet, selectos discipulos operis sui vicarios constituit, per quos
redemptionis fructus ad omnes, qui credituri essent, dimanarent. Quos enim pridie quam pateretur, facta potestate
consecrandi corpus et sanguinem suum, novi et aeterni foederis sacerdotes fecerat; eosdem post resurrectionem,
communicato Spiritu sancto, iudices cum potestate remittendi et retinendi peccata, ac denique iamiam in caelum
ascensurus, orbis totius doctores et rectores creavit dicens: «Euntes docete omnes gentes; baptizantes eos in
nomine Patris et Filii et Spiritus sancti; docentes eos servare omnia, quaecunque mandavi vobis».

Quae quidem spiritualis potestas, quoniam data est in aedificationem, ut scilicet fideles accedentes ad lapidem
vivum, a Deo electum, et ipsi tanquam lapides vivi superaedificarentur; necesse est eandem in alios, qui in
apostolorum et discipulorum locum succedunt, per omnes aetates transferri. Quocirca apud Apostolum legimus:
«Et ipse dedit quosdam quidem apostolos, quosdam autem prophetas, alios vero evangelistas, alios autem
pastores et doctores ad consummationem sanctorum in opus ministerii, in aedificationem corporis Christi; donec
occurramus omnes in unitatem fidei et agnitionis Filii Dei, in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis
Christi».

Hoc igitur tanquam fidei catholicae dogma tenendum est, divina ordinatione nonnullos in ecclesia potestate
sanctificandi, docendi et regendi donatos esse, qua caeteri careant; neque recte ecclesiam dici coetum aequalium.



Caput quartum.
De ecclesiastica hierarchia.

Sed neque omnes, qui in opus ministerii assumuntur, pari inter se potestate praediti sunt. Siquidem apostolica
traditione patrumque consensu firmatum est, solis sacerdotibus prae ceteris ministris potestatem esse, corporis et
sanguinis Domini sacramentum conficiendi atque fideles peccatorum vinculis solvendi; inter ipsos rursum
sacerdotes episcopos, quos Spiritus sanctus posuit regere ecclesiam Dei, pesbyteris tam ordine quam iurisdictione
ex divina institutione superiores esse. Neque enim presbyteris, sed episcopis tantum competit, sacerdotes
aliosque ministros ordinare, atque ecclesias sibi commissas propria et ordinaria potestate regere. Itaque et singuli
in sua quisque ecclesia et congregati in synodis de doctrina et disciplina decernunt, leges ferunt, iudicium
exercent. Neque fas est presbyteris sive aliis clericis suo in gradu et munere quidquam sine antistitis auctoritate
agere: ut ecclesia super episcopos constituatur, et omnis actus ecclesiae per eosdem praepositos gubernetur.

Verum etiam supremi muneris docendi et gubernandi universam ecclesiam episcopi expertes non sunt. Illud
enim ligandi et solvendi pontificium, quod Petro soli datum est, collegio quoque apostolorum, suo tamen capiti
coniuncto, tributum esse constat, protestante Domino. «Amen dico vobis, quaecumque alligaveritis super terram,
erunt ligata et in caelo; et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in caelo.» Quapropter inde ab
ecclesiae primordiis oecumenicorum conciliorum decreta et statuta iure merito tanquam Dei sententiae et Spiritus
sancti placita summa veneratione et pari obsequio a fidelibus suscepta sunt.

At quoniam primatus Petro datus est, ut una ecclesia Christi et cathedra una monstraretur, Romano pontifici
ceteri praesules subiecti sunt, tum singuli in propriis ecclesiis administrandis, tum universi in communibus
ecclesiae negotiis gerendis. Ad summum enim hierarcham pertinet, novas ecclesias instituere, iam institutas aliis
finibus circumscribere aut prorsus abolere, singulis proprios pastores vel eligere vel electos confirmare, horum
potestatem etiam ordinariam ampliare et restringere, acta sive singulorum sive synodorum diiudicare, ipsos
quoque praesules, ubi opus est, a munere removere. Neque hi pro universali ecclesia quidquam disponere vel
decernere possunt, nisi ab regnante pontifice in partem sollicitudinis vocati: et licet, ab eo congregati, tanquam
veri iudices et fidei decreta et disciplinae leges condant; Romani tamen pontificis est, generalia eorum concilia
non solum convocare et dissolvere, sed etiam dirigere et confirmare.

Caput quintum.
De membris ecclesiae.

Ex his, quae de hierarchia et potestate ecclesiastica constituta sunt, id etiam cognoscitur, quam longe a fide
recta aberrent ii, qui contendunt, non esse ecclesiam fidelium coetum externum, sed invisibilem societatem
iustorum aut praedestinatorum. Cum enim in ecclesia divinitus institutum sit magisterium, quo quae corde
credenda et ore confitenda sunt, populis proponuntur, ministerium etiam, quo ritibus sacris Deo cultus perhibetur,
et divina plebi mysteria dispensantur, regimen denique, quo fideles salutari disciplina continentur: ipsum
ecclesiae corpus visibile sit necesse est; quippe quod eos omnes complectatur, qui eiusdem fidei eorundemque
sacrorum communione inter se coniuncti atque eidem summo capiti, id est Romano pontifici, subiecti sunt:
etiamsi aliqui eorum nec iusti nec praedestinati, sed peccatores et reprobi fuerint. Ex ipsa enim evangelii doctrina
manifestum est, non bonos tantum, sed etiam malos in Christi ecclesia esse, quae ideo decem virginibus partim
prudentibus partim fatuis, necnon sagenae missae in mare et ex omni genere piscium congregati, agro denique, in
quo inter triticum zizania crescunt, similis esse perhibetur.

Neque tamen qui sunt in ecclesia externis tantum nexibus inter se cohaerere existimandi sunt. Sacramentis
enim veluti sacris vinculis Christo Iesu et sibi invicem coniuncti, spiritualium bonorum communione quadam et
pietatis commercio sociati sunt. Hinc etiam sacrificia supplicationesque Deo pro omnium salute coniunctim fiunt
et quaecumque a singulis sancte suscipiuntur, ad universos aliqua ratione pertinent. Hac porro divinorum
munerum et bonorum communicatione praecipue iusti fruuntur, quippe qui Spiritus sancti gratia et charitate, quo
est vinculum perfectionis, inter se et cum invisibili capite ecclesiae Christo arctissime copulentur. Qua de causa
etiam perfectiore modo de ecclesia esse dicuntur, eo quod non solum corpori eius tanquam membra inhaerent,



sed spiritu quoque animantur.
Verumtamen etsi hi, de quibus legitur: «Cognovit Deus qui sunt eius», partem regni Iesu Christi potiorem

efficiant, atque divino iudicio a malis, sicut in eadem area frumentum a paleis, et in eodem corpore viva ab
emortuis membris discernantur; non tamen hanc piorum societatem spiritualem Scriptura putanda est nomine
ecclesiae iudicare, cum vel fidelibus, ut ecclesiam audiant, vel pastoribus, ut eam regant, praecipit, siquidem et
pastoribus oves, quas pascant, et ovibus pastores, quos sequantur, cognitos esse oportet. Itaque totum fidelium
corpus externum et visibile illa est ecclesia, cui et Spiritus sancti assistentia et sempiterna duratio promissa,
multaque eximia divinitus collata sunt beneficia, quibus non iam solum visibilis, sed illustris quoque et conspicua
redditur velunt civitas in monte et lucerna super candelabrum posita, per quam divinae iustitiae sol radios
salutares, per orbem diffundit universum.

Caput sextum.
Unam esse veram ecclesiam, neque extra eam salutem sperandam.

Cum igitur hac lege ecclesia sit divinitus constituta, ut in ea Christi fideles eiusdem doctrinae eorundemque
sacramentorum communione tanquam corporis membra sub uno capite visibili coalescant; unam esse veram
ecclesiam, fides catholica constanter tenuit et professa est. Quod quidem tradit Apostolus hic verbis: «Unum
corpus et unus spiritus ... unus Dominus una fides, unum baptisma». Idcirco quacumque secta ab huius corporis
communione seiuncta est, verae ecclesiae Christi pars aut membrum esse non potest. Ut enim Christus divisus
non est, ita neque ecclesia eius, quam ideo «in consutili tunica» praefigurari voluit. At neque per multiplices
coetus, qui Christi nomine gloriantur, dispersa et diffusa putanda est, e singulis nimirum eos, qui praecipuos
doctrinae christianae articulos retineant, complectens; sed tota iu se collecta est non alios agnoscens ut suos, nisi
qui externa quoque et plena communione ipsi cohaerent.

Hinc enim vero omnes intelligant, quam sit ad salutem consequendam necessarium verae ecclesiae, quae una
est aggregari. «Unus enim mediator Dei et hominum homo Christus Iesus, nec aliud nomen est sub caelo datum
hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri». Christi autem salutaris religio extra ecclesiam haudquaquam
reperitur. Hanc scilicet cum dilexisset, tradens seipsum pro ea, ut illam sanctificaret et exhiberet sibi gloriosam,
non habentem maculam aut rugam: eidem soli redemptionis fructus dispensandos credidit, per eam solam, unice
electam sponsam, praeter quam aliam non fovet, Dei filios gignit et nutrit; ut habere iam non possit Deum
patrem, qui ecclesiam non habet matrem.

Tanquam error igitur pestiferus fugienda est opinio, quae longe lateque impiorum fraude vagatur: dummodo
quis mores suos ad recti iustique normam composuerit, qualibet fidei confessione aeternam posse salutem
comparari; aut varias haereticorum sectas, ab ecclesia catholica disiunctas, necnon hanc ipsam diversas tantum
esse unius verae religionis formas; vel certo constare non posse, quaenam ex omnibus genuina sit christianae
fidei professio; denique cuilibet in ea communione, in qua natus et educatus sit, persistendum esse, etsi eam
falsam esse noverit aut dubitet. Quas perversas sententias qui sequuntur, ecclesiam ipsam reprehendere
consueverunt, propterea quod omnes a sua communione separatas sectas proscribat et damnet; haud intelligentes,
quod docet Apostolus, «nullam esse participationem iustitiae cum iniquitate, aut societatem lucis ad tenebras,
nec conventionem Christi ad Belial».



[Definitio dogmatica]
Nos vero apostolica doctrina atque manifesta patrum traditione nixi et praedecessorum nostrorum ac

conciliorum decretis inhaerentes, fidei catholicae dogma esse definimus, extra unam ecclesiam Christi nullam
esse sperandam salutem. Hunc vero sensum dogmatis esse declaramus: omnes, qui extra ecclesiam diem obeunt
supremum, sive ecclesiam sua culpa ignorent, sive agnitam non sint ingressi, aut ingressi in ea non
perseveraverint, exitium aeternum non effugere. Quod si qui nullo suo vitio ecclesiam ignorant, non solum
propter hanc ignorantiam a iusto Deo poenis non subiiciuntur, sed etiam si legem scriptam in cordibus Deo
iuvante custodierint, eique obedire in omnibus parati sunt, divinae gratiae operante virtute per Iesu Christi merita
iustificationem vitamque aeternam consequi possunt. Quod si contigerit, non ideo hi extra ecclesiam salvi fiunt,
quippe ad quam spiritu pertineant, et ideo spiritu pertinere possint, quod ab externa communione praeter
voluntatem suam impediuntur.

Caput septimum.
De ecclesiastico magisterio.

Quemadmodum Dei Filius in mundum ipse venit, ut testimonium perhiberet veritati, ita voluit et effecit, ut in
ecclesia sua veritatis testificatio, agnitio et confessio nunquam deficeret. Itaque cum apostolis eorumque
successoribus perpetuum illud omnium gentium magisterium traderet: «Ecce, inquit, ego vobiscum sum omnibus
diebus usque ad consummationem saeculi»; et iam sedens ad dextram Patris in excelsis promissum Spiritum
sanctum, «spiritum veritatis misit de caelis, ut cum ipsis maneret in aeternum, suggerens omnia, quae ab ipso
dicta erant, et docens eos omnem veritatem. Quare Apostolus ad hoc datos esse pastores et doctores testatur, ut
iam non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad
circumventationem erroris.

Iam vero praecelsum hoc donum, quo ecclesia Dei vivi columna et firmamentum veritatis est, in eo positum
esse definimus, ut neque fideles universi credendo, nec ii, qui potestate docendi totam ecclesiam praediti sunt,
cum hoc munere funguntur, in errorem labi possint. Quaecumque igitur in rebus fidei et morum ubique locorum
sub episcopis apostolicae sedis adhaerentibus tanquam indubitata tenentur vel traduntur, necnon quae sive ab
iisdem episcopis, accedente Romani pontificis confirmatione, sive ab ipso Romano pontifice ex cathedra
loquente ab omnibus tenenda et tradenda definiuntur, ea pro infallibiliter veris habenda sunt.

Iam vero Deus ecclesiae, quam veritatis magistram fidissimam effecit, imperium quoque in mentes detulit,
eidem haud secus atque sibi ut fides ab omnibus adhiberetur, praecipiens. Ad discipulos enim, quos primos per
Iudaeam regni sui nuntios legavit: Qui, ait, vos audit, me audit, et qui vos spernit, me spernit. Apostolis autem, ut
omnes gentes docerent, mandans adiecit: Qui non crediderit, condemnabitur. Hinc magnus doctor gentium in
Domino gloriatur dicens: «Arma militiae nostrae non carnalia sunt, sed potentia Deo ad destructionem

munitionum, consilia destruentes, et omnem altitudinem extollentem se adversus scientiam Dei, et in captivitatem
redigentes omnem intellectum in obsequium Christi». Ecclesia vero sciens, quae a Deo donata sint sibi, omni
tempore, quicumque ipsam sive vera proponentem sive falsa damnantem non audiverit, a corpore suae unitatis
abscindit, ut omnibus velut ethnicus et publicanus esset.

Porro eximia infallibilitatis dos, quae ecclesiae divini Spiritus assistentia tribuitur, et ab inspirationis
charismate distinguenda est, tota eo spectat, ut ecclesia secundum Apostoli monitum bonum depositum custodiat,
fidei scilicet et morum doctrinam divinitus traditam, a profana omni novitate et corruptela tueatur, pro
opportunitate accuratius uberiusque declaret, necnon adversus oppositiones falsi nominis scientiae defendat.
Licet igitur ecclesiasticum magisterium proprie et maxime in ipso verbo Dei scripto et tradito versetur:
nihilominus ad ea quoque omnia porrigatur necesse est, de quibus, nisi sententia feratur, illa divini depositi
custodia exerceri non potest. Quam late autem patet ecclesiae munus docendi supremum, tam late extenditur
divinum donum, quod docentem fallere non sinit.

Quamobrem damnanda est eorum opinio, qui nonnullis ecclesiae definitionibus mentis assensum non deberi
affirmant, propterea quod de rebus statuant, quae per se ipsae in revelationis deposito non continentur, aut
sententiam tenendam quidem pro auctoritate edicant, non tamen divinitus revelatum dogma esse declarent.



Caput octavum.
De ecclesiastica iurisdictione.

Dominus noster Iesus Christus humilitatis magister et exemplar, ut suos a dominandi cupidine ad modestiam
revocaret, praecepit, ut qui inter ipsos praecessor esset sicut ministrator fieret. Qua de causa apostoli munus, quo
ipsi et reliqui ecclesiae praesules fungebantur, ministerium appellare consueverunt, quo scilicet significarent,
quidquid sibi auctoritatis collactum esset, collatum esse in utilitatem fidelium. Errant tamen quam maxime et
Scripturam in suam ipsorum perniciem depravant, qui inferunt, nullam esse praepositis ecclesiae veri nominis
potestatem, aut hanc a populis in eos tanquam in ministros derivari. Veram enim iurisdictionis potestatem, cui in
fidelibus officium obtemperandi respondet, tum nomen ipsum pastorum significat, tum Christi verba, quibus in
caelo ligata et soluta esse attestatur, quaecunque in terris ecclesiae antistites ligaverint et solverint,
manifestissime declarant. Hinc apostoli potestatem saepe sibi attribuerunt, et multis modis exercuere, fidelibus
autem, ut praepositis suis obedirent, inculcarunt. Neque a fidelium communitate aut huius saeculi principibus,
sed a Deo ipso, rerum omnium conditore et domino, ecclesiasticam hierarchiam constitutam, atque sicut
sanctificandi et docendi, ita etiam hanc regendi potestatem conferri, non modo constans patrum traditio tenet, sed
ipsae quoque divinae litterae aperte pronuntiant. Ad delectos enim discipulos nomen, quo illos appellavit,
declarans Redemptor divinus: Sicut, inquit misit me Pater, et ego mitto vos.
Quare etiam apostoli legatione pro Christo se fungi dicunt, atque praesules, quos ipsi ordinaverunt, a Spiritu
sancto positos esse episcopos, regere ecclesiam Dei, contestantur. Quin etiam potestatem, qua inter fideles
imperando et castigando utebatur, a Domino sibi datam esse, gentium Apostolus disertis verbis affirmat.

Neque solum ordinis, sed hanc quoque iurisdictionis potestatem definimus supremam esse, illi nimirum soli
obnoxiam, qui eam tribuens: Data est mihi, ait, omnis potestas in caelo et in terra; neque aliis eam limitibus
circumscribi, nisi quos divina lex, atque ipsius salutaris ordinis ratio et finis ponunt ei denique omnes, qui per
baptismi ianuam ecclesiam ingressi sunt, subiacere. 

Postremo adversus quorundam novatorum perversam doctrinam statuimus et declaramus, ecclesiasticum
regimen divina ordinatione non esse fori tantum interni et sacramentalis, sed externi quoque et publici,
plenamque ecclesiae a Deo collatam esse potestatem, non solum dirigendi per consilia et suasiones sed etiam
iubendi per leges, ac devios contumacesque exteriore iudicio ac salutaribus poenis coercendi atque cogendi. Qua
quidem potestate cum in definiendis iis, quae fidem et mores, divinum cultum et sanctificationem fidelium
respiciunt, tum in disciplina externa constituenda et sancienda et ipsos apostolos et qui in eorum locum
successerunt praesules omni tempore usos esse constat.

Caput nonum.
Ecclesiam esse verum regnum, divinum, immutabile et sempiternum.

Quibus omnibus perpensis dubitari non potest, quin ecclesia verum sit Iesu Christi regnum in terris. Est enim
multitudo arctis et sacratis nexibus colligata, quae ab ipso Domino Salvatore per suum in terris vicarium aliosque
pastores gubernatur, et ad finem certum, divinae scilicet gloriae et humanae salutis promovendae dirigitur.

Qua de causa ecclesia etiam iure merito societas perfecta dicta est: quippe quae ad finem proprium propriis
viis et rationibus tendens, a quovis alio hominum coetu distincta, atque ita in se absoluta et completa est, ut sibi
ad finem consequendum sufficiens, in iis, quae eo pertinent, nulli alii societati sive subiecta sive tanquam pars
innexa sive permixta et confusa sit.

Quo vero magis hoc regnum divinum est, eo minus Dei Filius illud informe reliquit, humana scilicet prudentia
ordinandum; sed per se ipse constituit et iura dedit. Hoc enim praestitit tum credendi et vivendi normam tradens,
tum sacrificium et sacramenta instituens, tum pastorale munus et hierarchicam potestatem disponens, cui si multa
pro rerum humanarum varietate moderanda commisit, alia tamen immutabili lege ipse sancivit.

Licet igitur ecclesia et disciplinae suae rationes temporum et locorum conditioni accommodet, et alias aliis
subsidiis ad fines suos consequendos utatur; eadem tamen in se suaque a Christo accepta constitutione immutata
perseverat: et licet optandum omnibus nobis et contendendum sit, ut in dies crescat ad consummationem
sanctorum, in aedificationem corporis Christi; nulla tamen alia plenior et perfectior salutis oeconomia
exspectanda, sed firma fide tenendum est, hanc ipsam ecclesiam, qualis a Christo Iesu per apostolos fundata, et
hic a nobis secundum divinam traditionem descripta est, usque in finem saeculorum duraturam esse. Etenim



adversus hanc, quam supra Petrum aedificavit, ecclesiam portas inferi non esse praevalituras; et cum hac, quam
per apostolos propagavit, se usque ad consummationem saeculi futurum esse Dei Filius promisit ut scilicet per
eam ipse regnet in terris, et impleatur, quod scriptum est: «Et dabit illi Dominus Deus sedem David patris eius, et
regnabit in domo Iacob in aeternum, et regni eius non erit finis».

Caput decimum.
Veram Christi ecclesiam non esse aliam nisi Romanam.

Hoc igitur regnum, quod ad gentis humanae salutem Deus caeli suscitavit in terris, Christi ecclesiam unicam et
electam, quam omni tempore fides christiana professa est, eiusdem fidei firmitate tenemus, eam ipsam esse, quae
a principali sede, cui tota aggregata et subiecta est, Romana nuncupatur.

Neque enim alia ulla, sed sola haec iis refulget insignibus, quibus veram ecclesiam a spuriis Deus dignosci
voluit. Sola haec super petram, quam Filius Dei delegit, aedificata, sacerdotalis unitatis exordium et
fundamentum, credentium multitudinem eiusdem fidei eorundemque sacrorum communione iunctam et
copulatam tenet. Haec sola mysteriorum Dei alma dispensatrix; huius solius doctrinae lex Domini immaculata,
convertens animas, ut semper virgo semperque mater foecunda novam in dies prolem inter gentes, quae Deum
non noverunt, caelesti sponso pariat, perpetuoque filiis laetetur, quorum eximia sanctitas divinis signis et
portentis comprobatur. Hanc denique solam a Christo inchoatam et per apostolos propagatam certa successionum
serie usque ad haec tempora toto terrarum orbe dilatatam conspicimus, ut per eam a solis ortu usque ad occasum
magnum sit unius veri Dei nomen in gentibus, et in omni loco sacrificetur et offeratur nomini eius oblatio munda.

Hanc igitur unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, licet in eam nunc maxime fremant gentes et
principes convenerint in unum, ut Deus excelsus tueri et custodire, regere et gubernare non desinat, divina
promissione freti certa cum spe precamur.

Ut vero expositam de ecclesiae doctrinam, quam ab apostolis traditam accepimus, fideles securius tenere et
oppositos errores fugere possint, placuit nobis, approbante sacro concilio, sequentes canones, inviolabiliter
servandos, subiungere.

CANONES.
1. Si quis dixerit, a Christo institutam quidem esse religionem, non vero ecclesiam seu societatem, in qua

fideles christianam religionem communiter profiterentur, sed hanc a singulis seorsum rite coli et servari posse;
anathema sit.

2. Si quis dixerit, omnes, qui sunt de ecclesia, inter se pares, nullosque, potestate divinitus praeditos esse, qua
caeteri careant; anathema sit.

3. Si quis negarevit, in ecclesia divina ordinatione hierarchiam ex episcopis, presbyteris aliisque ministris ita
constitutam esse, ut episcopi tam presbyteris quam reliquis ministris potestate ordinis et iurisdictionis superiores
sint, omnes autem unius summi pastoris, hoc est Romani pontificis regimini subiaceant; anathema sit.

4. Si quis dixerit, ecclesiam, cui factae sunt promissiones divinae, non esse coetum fidelium externum et
visibilem, sed spiritualem societatem praedestinatorum vel iustorum soli Deo cognitam; anathema sit.

5. Si quis dixerit, sectas omnes vel aliquot, quae a Romana ecclesia dissident, una cum hac Christi ecclesiam
universalem componere; anathema sit.

6. Si quis negaverit, ad salutem aeternam consequendam necessarium esse, relicto quovis alio religionis cultu,
veram Christi ecclesiam ingredi, in eaque fideliter perseverare; anathema sit.

7. Si quis dixerit, de vera ecclesia homini certo constare non posse; anathema sit. 
8. Si quis dixerit, ecclesiam non agere ex praecepto divino, sed ex iniqua intolerantia, cum sectas a sua

communione disiunctas proscribat et damnet; anathema sit.
9. Si quis dixerit, Christi ecclesiam sive credendo sive docendo a vera fide deficere posse, aut certe in aliis

nullis, quam in iis, quae per se ipsa in verbo Dei continentur, ab errore immunem esse; anathema sit.
10. Si quis dixerit, licitum esse de opinione ulla ab ecclesia proscripta docere vel sentire, contra quam ab

ecclesia statutum sit; anathema sit. 



Vel: Si quis dixerit, ecclesiam falli posse, cum pravas opiniones censura haeresis minore aut nulla definita nota
proscribit; anathema sit.

11. Si quis dixerit, episcopis competere solummodo ministerium et officium, non autem veram regiminis
potestatem, Christi ordinatione ipsis propriam, et a subditorum beneplacito, atque civilis magistratus dominatione
liberam; anathema sit.

12. Si quis dixerit, hanc potestatem esse tantum directivam, non vero legislativam, iudiciaram et coercitivam;
anathema sit.

13. Si quis dixerit, ecclesiam non esse tanquam perfectam societatem sui iuris, sed civili potestati subiectam;
anathema sit.

14. Si quis dixerit, ecclesiam nulla certa lege et immutabili forma ab ipso Christo Domino constitutam esse;
aut eam depravari posse, ita ut aliquando esse desinat, vel certe a prima sua constitutione degeneret; anathema sit.

15. Si quis dixerit, hanc Christi ecclesiam non esse ultimam salutis oeconomiam, sed aliam per pleniorem
divini Spiritus effusionem exspectandam esse; anathema sit.

16. Si quis negaverit, solam ecclesiam Romanam veram esse Christi ecclesiam, unam, sanctam, catholicam et
apostolicam; anathema sit.


