
Chcę poznać Boga i duszę

– co jedynie pragnie poznać św. Augustyn?
– czy w poznaniu rzeczy najistotniejszych zmysły odgrywają jakąś rolę?
– w co, zdaniem Augustyna, człowiek nie może wątpić?

Iluminacja

– jaką władzę duszy ma na myśli Augustyn, nazywając ją „wzrokiem duszy”?
– w jaki sposób człowiek może osiągnąć czystość widzenia niezbędną do poznania Boga?
– jakie trzy cnoty Augustyn uznaje za fundamentalne w dążeniu do Boga?
– czy iluminację można traktować jako poznanie racjonalne?

Creatio ex nihilo

– czy Bóg stwarza świat na podobieństwo platońskiego demiurga (budując świat z materii)?
– w jaki sposób Bóg tworzy świat?
– czy boskie Słowo przemija?
– czy boskie Słowo tworzy wszystko jednocześnie i naraz?

Czymże jest czas?

– jakie trzy wymiary czasu wymienia św. Augustyn?
– czym cechuje się każda z nich?
– biorąc pod uwagę przykład dźwięku podany przez Augustyna, jakie trudności wywołuje 

próba mierzenia czasu?
– co właściwie mierzymy mierząc czas?
– jakie trzy funkcje umysłu wyróżnia Augustyn i do jakich modalności czasu odnoszą się?

Zło nie istnieje

– czy Bóg, tworząc świat, wszystkie rzeczy stworzył dobrymi?
– skąd bierze się w istnieniu zło?
– czy zło ma charakter substancjalny (realny)?
– jak można więc pojąć naturę zła?
– jakie etapy własnego rozwoju duchowego i intelektualnego wymienia Augustyn?  

Wolna wola

– co Ewodiusz uważa za przyczynę wszelkiego grzechu?
– czy można obwinić Boga za ludzki grzech? Jak odpowiada na tę wątpliwość Augustyn?
– jak Augustyn rozumie grzeszenie za pomocą woli i jakie jego postaci wymienia?

Państwo Boże

– jakie  podobieństwa  i  różnice  występują  pomiędzy  państwem  niebieskim  i  państwem
ziemskim?

– jaki cel ma państwo ziemskie, a jaki państwo Boże?
– czy państwo Boże i państwo ziemskie pokrywają się z sobą i w jednakiej mierze dążą do

Boga?



CHCĘ POZNAĆ BOGA I DUSZĘ, Soliloquia, O Trójcy świętej

[Augustyn rozmawia z Rozumem.] 

Augustyn: Oto modliłem się do Boga. 
Rozum: Co chcesz zatem poznać?
 - To wszystko, o co się modliłem.
 - Streść krótko swoje życzenia.
 - Chcę poznać Boga i duszę.
 - Czy nic więcej? 
- Nic zgoła. […]
- Czy wystarczy zatem - tak na przykład - znać Boga, jak znasz fazę, w jakiej jutro będzie Księżyc? 
- Nie wystarczy, bo fazy stwierdzam zmysłami. Bóg natomiast albo jakaś inna ukryta w naturze
przyczyna  mogłaby  może  zmienić  niepodzielnie  bieg  Księżyca.  A gdyby  tak  się  stać  miało,
wówczas wszystko, co przewidywałem, okaże się fałszywe.
- Czy wierzysz, że tak się stać może? 
- Nie wierzę. Szukam jednak prawdy, w którą mógłbym uwierzyć. Możemy powiedzieć słusznie, że
wierzymy we wszystko to,  co wiemy,  ale nie możemy twierdzić,  że wiemy wszystko to,  w co
wierzymy. 
- Odrzucasz więc w tym wypadku wszelkie świadectwo zmysłów? 
- Całkowicie odrzucam. 
-  A tego  przyjaciela,  o  którym mówisz,  że  go  dotąd  nie  znasz,  chcesz  poznać  zmysłami,  czy
rozumem? 
- Ta wiedza o nim, którą dały mi zmysły, o ile dają one jakąkolwiek wiedzę, jest licha i już mi nie
wystarczy, rozumem natomiast usiłuje sięgnięć do tego, co czyni z niego mego przyjaciela, to jest
do samej jego duszy. 
- Czy możesz ją poznać w inny sposób? 
- Nie mogę. [...]
Człowieku, który chcesz poznać siebie, czy wiesz, że istniejesz?
- Wiem.
- Skąd wiesz? 
- Nie wiem.
- Czy się uważasz za istotę prostą, czy złożoną?
- Nie wiem. 
- Czy wiesz, ze się poruszasz? 
- Nie wiem. 
- Czy wiesz, że myślisz? 
- Wiem.

Ale któż by wątpił o tym. że żyje i pamięta, rozumie i chce, myśli i formułuje sądy? Przecież jeżeli
nawet wątpi, to żyje; jeżeli wątpi, to pamięta, że wątpi; jeżeli wątpi, to wie, że wątpi; jeżeli wątpi,
to chce być pewny; jeżeli wątpi, to myśli; jeżeli wątpi, to wie, że nie wie; jeżeli wątpi, to sądzi, że
nie powinien się pochopnie zgadzać. Można o wszystkim innym wątpić,  ale o tych aktach nikt
wątpić  nie  powinien.  Gdyby tych aktów nie było,  to  w ogóle nie  można by wątpić.  Nie ulega
bowiem wątpliwości, że żyje i ten, kto się myli. Istotnie, ten, kto twierdzi, że żyje, nie może nigdy
co  do  tego,  że  żyje,  ani  mylić  się,  ani  okłamywać.  Wskazujecie  tysięczne  przykłady  złudzeń
powodowanych przez poznanie zmysłowe. Nie zachwieją one pewności twierdzącego: „Wiem, że
żyję”. Przecież także i mylący się żyje.



ILUMINACJA, Soliloquia

Rozum, który z tobą rozmawia, obiecuje, że tak twojej myśli ukaże Boga, jak słońce się ukazuje
oczom. Umysł bowiem ma jakby oczy: są nimi wewnętrzne zmysły duszy, a niewątpliwe prawdy
nauki są niczym przedmioty, które musi oświecić słońce, aby stały się widzialnymi, jak na przykład
ziemia i inne rzeczy ziemskie. Sam zaś Bóg jest tym, który oświeca. Ja - rozum - jestem tym w
umyśle,  czym  w  oczach  jest  wzrok.  Nie  dość  bowiem  mieć  oczy,  aby  patrzeć,  patrzenie  nie
wystarczy, aby widzieć. Trzech zatem rzeczy potrzebuje dusza: musi mieć oczy, którymi by umiała
dobrze się posługiwać, musi patrzeć, musi widzieć. Zdrowymi oczami jest myśl nie skalana żadną
zmazą ciała, to znaczy uwolniona już i oczyszczona od pożądań rzeczy ziemskich. Czystość tę na
początku może dać duszy jedynie wiara. Widzieć bowiem może tylko dusza zdrowa; jeśli więc nie
uwierzy,  że  inaczej  nie  ujrzy  tego  światła,  którego  nie  można  jej  pokazać,  póki  jest  jeszcze
dotknięta chorobą i splamiona występkami, nie będzie się starała o zdrowie. [...] Wzrokiem duszy
jest  rozum.  Ale  skoro  nie  każdy,  kto  patrzy,  musi  widzieć,  dlatego  też  wzrok  prawidłowy  i
doskonały,  to  jest  taki,  który  umożliwia  widzenie,  nazywa  się  cnotą  -  cnota  jest  bowiem
prawidłowym albo doskonałym rozumem. Choćby jednak oczy były zdrowe, sam wzrok nie zdoła
ich zwrócić ku światłu, jeżeli brak jest owych trzech cnót: wiary, dzięki której wierzymy, że słońce,
ku któremu mamy wzrok nasz zwrócić, jest takiego blasku, iż widok jego nas uszczęśliwi; nadziei,
dzięki  której  ufamy,  że  zobaczymy,  jeżeli  będziemy  dobrze  patrzeć;  miłości,  dzięki  której
pragniemy widzieć i  cieszyć  się  z  posiadania.  W ten sposób patrząc dochodzimy do oglądania
Boga,  a  to  jest  już  kres  patrzenia.  Nie  znaczy  to,  że  przestajemy patrzeć,  ale  że  nie  ma  już
przedmiotu, do którego można by kierować wzrok. I to jest prawdziwie doskonała cnota, rozum,
która  osiąga  swój  kres;  owocem  tego  jest  życie  szczęśliwe.  Samo  zaś  widzenie  Boga  jest
dopełnianym  w  duszy  aktem  pojmowania,  na  który  składa  się  ten,  co  pojmuje,  i  to,  co  jest
pojmowane - podobnie na czynność oczu zwaną widzeniem składa się sam zmysł i to, co pod zmysł
podpada, a jeżeli jednego lub drugiego zabraknie, nie można nic zobaczyć.



CREATIO EX NIHILO, Wyznania

„Na początku uczynił Bóg niebo i ziemię”. Lecz w jaki sposób stworzyłeś niebo i ziemię? Jakich
użyłeś narzędzi do tak olbrzymiego dzieła? Nie pracowałeś jak rzemieślnik, który z jednej rzeczy
materialnej wytwarza inną rzecz materialną według zamysłu swojej duszy. Lecz jak Ty tworzysz?
W jaki sposób uczyniłeś, Boże, niebo i ziemię? Na pewno nie w niebie ani nie na ziemi stworzyłeś
niebo i ziemię, ani nie w przestworzu, ani nie w wodach - bo przecież i one należą do nieba i ziemi.
Ani też nie uczyniłeś całego wszechświata w całym wszechświecie, bo zanim wszechświat został
stworzony, nie było w nim miejsca, w którym mógłby być stworzony. Ani też nie miałeś w rękach
nic takiego, z czego mógłbyś niebo i ziemię uczynić. Bo skądże mógłbyś wziąć cokolwiek - aby z
tego coś innego uczynić - zanim jeszcze je tworzyłeś? Czyż wszystko nie istnieje tylko dlatego, że
Ty istniejesz? 
Musiało to więc być tak, że Ty przemówiłeś i te rzeczy się stały. Słowem je stworzyłeś swoim. Lecz
jak przemówiłeś? Czy w taki sposób, jak rozbrzmiał głos z obłoku: „Ten jest Syn mój miły” (Ps.
32,9)?  Ten  przecież  głos  zabrzmiał  i  przeminął,  zaczął  się  i  skończył.  Zadźwięczały  sylaby  i
przeleciały, druga po pierwszej; trzecia po drugiej, potem następne, aż wreszcie przeminęła ostatnia
i zapadło milczenie. [...] Jeślibyś takimi słowami dźwięczącymi i przemijającymi rzekł, by niebo się
stało i ziemia, jeślibyś w taki właśnie sposób niebo i ziemię stworzył - to musiałaby już istnieć
przed powitaniem nieba i ziemi stworzona materia, przez której odbywające się w czasie poruszenia
głos  ów brzmiący w czasie  by przebiegł.  Ale przecież nie  było żadnej  materii  przed niebem i
ziemią.  [...]  Aby  więc  powstała  materia,  dzięki  której  mogłyby  te  słowa  zabrzmieć  -  jakie
wypowiedziałeś Słowo?
Tak nas prowadzisz,  abyśmy zrozumieli  Słowo, będące Bogiem u Ciebie,  Boga. [...]  W Twoim
Słowie wszystko jest wypowiadane od razu i na wieki wieczne. Gdyby było inaczej, panowałyby
nad Nim czas i przemiana. Nie byłoby prawdziwej wieczności, prawdziwej nieśmiertelności. To
wiem, Boże mój. Dzięki Ci składam za tę wiedzę. Wiem to, Panie. Wyznaję Ci, że to wiem. A
razem ze mną wie to i błogosławi Cię za to każdy, kto potrafi być wdzięczny za niewątpliwość
prawdy. Wiemy, o Panie - przecież wiemy - że w takiej mierze, w jakiej nie istnieje coś, co istniało,
i istnieje coś, co nie istniało, w takiej mierze umiera to i się rodzi. Twoje więc Słowo nie może
ustępować przed czymkolwiek ani po czymkolwiek następować, gdyż jest naprawdę nieśmiertelne i
wieczne.  Dlatego  też  Twoim Słowem współwiecznym z  Tobą  mówisz  wszystko,  co  mówisz  -
wszystko  od  razu  i  na  wieki  wieczne.  I  staje  się  wszystko,  cokolwiek  mówisz,  by  się  stało.
Wszystko  czynisz  nie  inaczej,  jak  tylko  Twoim  Słowem.  Ale  rzeczy,  które  Twoim  Słowem
tworzysz, ani nie powstają wszystkie razem, ani nie są wszystkie na wieki. 



CZYMŻE JEST CZAS?, Wyznania

Jeśli  nikt  mnie  o  to  nie  pyta,  wiem.  Jeśli  pytającemu  usiłuję  wytłumaczyć,  nie  wiem.  Z
przekonaniem jednak mówię, że wiem, iż gdyby nic nie przemijało, nie byłoby czasu przeszłego.
Gdyby nic nie przychodziło nowego, nie byłoby czasu przyszłego. Gdyby niczego nie było, nie
byłoby teraźniejszości.  Owe dwie  dziedziny czasu  –  przeszłość  i  przyszłość  -  w  jakiż  sposób
istnieją,  skoro przeszłości  już  nie  ma,  a  przyszłości  jeszcze  nie  ma? Teraźniejszość  zaś,  gdyby
zawsze była teraźniejszością i nie odchodziła w przeszłość, już nie czasem byłaby, ale wiecznością.
Jeśli  więc teraźniejszość jest  czasem tylko dlatego, że odchodzi w przeszłość,  to jakże i  o niej
możemy  mówić,  że  jest,  skoro  jest  tylko  dzięki  temu,  że  jej  nie  będzie?  Nie  możemy  więc
właściwie mówić, że czas jest, jeśli nie dodajemy, iż zmierza on do tego, że go nie będzie. [...]
Nie ustawaj duszo moja, nie trać odwagi. Bóg, Pomocnik nasz, On nas uczynił,  a nie my sami
siebie. Zmierzaj w tym kierunku, skąd zaczyna prawda świtać. - Przypuśćmy, że słyszymy dźwięk
wydawany przez jakieś ciało. Dźwięk ten zaczyna rozbrzmiewać i rozbrzmiewa - i po pewnym
czasie milknie. Zapada cisza. Dźwięk przeminął, już go nie ma. Zanim zaczął rozbrzmiewać należał
do przyszłości i nie można go było mierzyć, gdyż jeszcze go nie było. I teraz też nie można go
mierzyć,  albowiem już  go  nie  ma.  Mierzyć  można  było  go  tylko  wtedy,  kiedy rozbrzmiewał,
albowiem  istniało  to,  co  mogłoby  być  mierzone.  Ale  i  wtedy  to  nie  trwało,  lecz  nieustannie
zmierzało ku chwili,  w której  miało przestać istnieć.  Czy właśnie z tego powodu było bardziej
wymierne? Przemijając, osiągnęło jakąś rozciągłość czasową, dzięki której mogło być mierzone;
sama teraźniejszość zaś nie ma żadnej rozciągłości.
Jeśli tak, to przypuśćmy, że oto rozbrzmiewał teraz inny dźwięk i nadal dźwięczy bez przerwy.
Mierzymy go, dopóki brzmi, bo kiedy ustanie, będzie już należał do przeszłości i już nie będzie
tego,  co  moglibyśmy  mierzyć.  Postarajmy  się  go  zmierzyć  i  dokładnie  określić  długość  jego
trwania.  Lecz  on nadal  brzmi,  a  przecież można go zmierzyć  tylko od chwili,  w której  zaczął
rozbrzmiewać, do chwili, w której zamarł. Mierząc, określamy długość między dwoma punktami,
początkiem i  końcem. Dlatego nie  można mierzyć  długości  trwania dźwięku,  który jeszcze nie
ustał; nie można powiedzieć, jak jest długi czy jak krótki, czy dorównuje pod względem czasowym
jakiemuś innemu dźwiękowi, czy też jest połową - albo podwojeniem - jakiegoś innego dźwięku, i
tak dalej. Kiedy zaś ten dźwięk umilknie, to już go nie będzie. W jakiż więc sposób będzie go
można mierzyć? 
Pomimo to mierzymy czas - chociaż nie możemy mierzyć ani tego, czego już nie ma, ani tego
czego jeszcze nie ma, ani tego, co nie ma żadnej rozciągłości, ani też tego, co jest bez początku i
kresu. Nie mierzymy więc ani przeszłości, ani przyszłości, ani teraźniejszości, ani czasu właśnie
przemijającego. A jednak mierzymy czas! [...] 
W  tobie,  umyśle  mój,  mierzę  czas.  Nie  próbuj  mi  przeszkadzać,  nie  próbuj  sobie  samemu
przeszkadzać zamętem wrażeń, jakie odbierasz. W tobie - powtarzam - mierzę czas. Wrażenie, jakie
mijające rzeczy na tobie wywierają,  pozostaje  w tobie,  gdy one przeminęły.  To wrażenie,  jako
obecne, mierzę, a nie owe rzeczy, dzięki których przeminięciu ono powstało. To wrażenie mierzę,
kiedy mierzę czas. Albo więc to właśnie jest czasem, albo wcale nie mierzę czasu. [...] Lecz w jaki
sposób można zmniejszać albo wchłaniać przyszłość, która jeszcze nie istnieje? I jak może wzrastać
przeszłość, której już nie ma? Możliwe jest to tylko dzięki temu, że w umyśle, który owych rzeczy
dokonuje, istnieją trzy funkcje: oczekiwanie, uwaga i pamięć.  [wola, myśl, pamięć jako władze
duszy, por. fenomenologię: atencja, retencja i protencja]



ZŁO NIE ISTNIEJE, Wyznania

Mówiłem  sobie:  oto  Bóg  i  oto,  co  stworzył  Bóg.  Dobry  jest  Bóg  i  bezwzględnie  lepszy  od
wszystkiego,  co  stworzył.  [...]  Gdzież  więc  jest  zło?  Skąd i  w jaki  sposób do tego  świata  się
wkradło? Jaki jest jego korzeń? Co jest jego nasieniem? A może zło w ogóle nie istnieje? [...] Bo
przecież Bóg stworzył wszystkie rzeczy, a będąc dobry, stworzył je jako dobre. Będąc większym i
najwyższym dobrem, stworzył  te  dobra mniejsze;  lecz przecież  wszystko -  i  Stwórca,  i  rzeczy
stworzone - wszystko jest dobre. [...].
Stało się też dla mnie jasne, iż rzeczy, które ulegają zepsuciu, są dobre. Gdyby były najwyższymi
dobrami, nie mogłyby ulec zepsuciu. Nie mogłyby się też zepsuć, gdyby w ogóle nie były dobre.
Będąc  najwyższymi  dobrami,  byłyby niezniszczalne;  gdyby zaś  zupełnie  nie  były dobrami,  nie
byłoby w nich niczego, co można by zepsuć. Zepsucie jest szkodą; a przecież nie byłoby szkodą,
gdyby nie polegało na zmniejszeniu dobra. Albo więc zepsucie nie wyrządza żadnej szkody (co
oczywiście jest stwierdzeniem niedorzecznym), albo (co jest oczywistą prawdą) wszelkie rzeczy,
które  ulegają  zepsuciu,  są  pozbawione  tylko  jakiegoś  dobra.  Jeśli  zaś  zostaną  pozbawione
wszelkiego dobra w ogóle, przestaną istnieć. [...] Trzeba więc wyciągnąć wniosek, że jeśli zostaną
pozbawione wszelkiego dobra, będą w ogóle niczym. Dopóki istnieją, są dobre. Wszystko więc, co
istnieje, jest dobre. A owo zło, którego pochodzenie chciałem odkryć, nie jest substancją [czymś
samym przez się istniejącym]. Gdyby bowiem było substancją, byłoby dobrem. Byłoby bowiem
albo substancją niezniszczalną, czyli dobrem wysokiego rzędu, albo substancją zniszczalną, która
nie mogłaby ulec zepsuciu, gdyby nie była dobra. Pojąłem w sposób zupełnie jasny, że wszystko, co
stworzyłeś, jest dobre i że nie ma żadnych substancji, których byś nie stworzył. A ponieważ nie
uczyniłeś wszystkich rzeczy równymi, jest tak, że każda poszczególna rzecz jest dobra, a wszystkie
razem są bardzo dobre, gdyż ogół wszystkich rzeczy stworzyłeś, Boże nasz, jako bardzo dobry. Dla
Ciebie w ogóle nie ma zła, i nie tylko dla Ciebie, lecz i dla Twego stworzenia jako całości, bo poza
Tobą nie ma niczego, co mogłoby się wedrzeć do stworzenia i zepsuć ład, jaki w nim ustanowiłeś.
W niektórych jednak częściach stworzenia istnieją pewne rzeczy, które uważamy za złe, gdyż nie
harmonizują z innymi rzeczami. Ale są jeszcze inne takie, z którymi one harmonizują - a więc i one
są dobre; także w samych sobie rzeczy te są dobre. I wszystkie rzeczy, które się ze sobą nawzajem
nie zgadzają, harmonizują z niższą częścią świata, którą nazywamy ziemią; niebo jest chmurne i
wietrzne, lecz właśnie takie, jakie jest odpowiednie dla ziemi. [...]
Brakuje rozsądku ludziom, którym się cokolwiek nie podoba w Twoim stworzeniu. Tak właśnie
mnie nie dostawało rozsądku, gdy patrzyłem z naganą na wiele spośród rzeczy, jakie stworzyłeś. A
ponieważ dusza moja nie ośmielała się być niezadowolona z Boga mego, zaprzeczała, jakoby było
Twoim to, co się nie podobało. Z tego powodu wybrała była teorię o istnieniu dwóch substancji
[dobrej i złej]. Dlatego też nie mogła znaleźć ukojenia i głosiła tezy błędne. Potem odrzuciła ową
teorię i wyobraziła sobie Boga rozciągniętego przez całą przestrzeń w nieskończoność. Utożsamiła
tego bożka z Tobą i umieściła go w swoim sercu, znów stając się taką świątynią, którą musiałeś się
brzydzić. Lecz gdy Ty w sposób dla mnie niespodziewany ukoiłeś moją głowę i zamknąłeś moje
oczy, aby nie patrzyły na niedorzeczne urojenia, ogarnęła mnie senność i usnęło we mnie całe to
szaleństwo.  Ocknąłem się  ku Tobie  i  zobaczyłem,  że jesteś  nieskończony,  ale  w zupełnie  inny
sposób,  niż  sobie  przedtem  wyobrażałem.  A  poznania  tego  nie  zawdzięczam  zmysłom.
Przypatrzywszy się innym rzeczom, pojąłem, że Tobie one zawdzięczają istnienie i  że w Tobie
istnieją wszystkie rzeczy skończone, lecz w inny sposób, niż przedtem mniemałem: istnieją w Tobie
nie jak w przestrzeni, lecz dlatego, że Ty dzierżysz wszystkie rzeczy w Twojej prawdzie, jakbyś je
trzymał w ręce. I wszystkie w takiej mierze, w jakiej istnieją, są prawdziwe.



WOLNA WOLA, O wolnej woli

[Augustyn rozmawia z Ewodiuszem]

E: [...]  wszystkie  grzechy zawierają się w tym jednym rodzaju zła.  W odwróceniu się od dóbr
boskich,  prawdziwie trwałych, ku zmiennym i niepewnym. Wprawdzie i  te dobra mają miejsce
właściwe  w  ogólnym  porządku  i  osiągają  pewne  swoiste  piękno.  Ale  duch  zepsuty  i
nieuporządkowany  podąża  za  nimi  niewolniczo.  A tymczasem boski  porządek  i  boskie  prawo
postanowiło, aby raczej duch przewodził im według własnej woli jako zwierzchnik. Wydaje mi się
również, że widzę ostateczne wyjaśnienie zagadnienia [...] skąd pochodzą nasze złe czyny. Jeśli się
nie mylę, źródłem ich jest decyzja wolnej woli. Tak wykazało przeprowadzone rozumowanie. Lecz
pytam, czy Stwórca powinien był dać nam samą wolną wolę, której, jak widzimy, zawdzięczamy to,
że możemy grzeszyć? Przecież zdaje się, że nie posiadając jej, nie bylibyśmy zgrzeszyli. I zachodzi
obawa,  żeby  w  ten  sposób  Bóg  nie  okazał  się  w  naszym mniemaniu  sprawcą  ludzkich  złych
czynów. 
A:  Nie  bój  się  o  to  [...]  Nasza  wolność  to  uległość  wobec  tej  najwyższej  prawdy,  a  naszym
wybawicielem od śmierci,  czyli  ze stanu grzechu, jest  sam Bóg. [...]  wola przywiązując się do
wspólnego i niezmiennego dobra, osiąga naczelne i największe dobra człowieka, choć sama jest
jakimś dobrem pośredniej wartości. Grzeszymy zaś wolą, która odwróciła się od niezmiennego i
wspólnego dobra, a zwróciła się albo ku swemu dobru osobistemu, albo ku zewnętrznemu, albo ku
niższemu. Ku osobistemu dobru zwraca się wtedy, kiedy chce być niezależną panią samej siebie.
Ku zewnętrznemu dobru - wtedy kiedy chce poznać to, co należy do innych, albo to wszystko, co
jej dotyczy. Ku niższemu - wtedy, kiedy kocha rozkosze cielesne. - I tak człowiek, ulegając pysze,
ciekawości i nieczystości, stacza się w życie, które w porównaniu z życiem wyższym jest śmiercią.
Jednak i tym życiem kieruje Boża Opatrzność, która wszystko umieszcza na właściwym miejscu i
odpowiednio do zasługi każdego daje to, co mu się należy Z tego wynika. że w żaden sposób nie są
złe ani owe dobra pożądane przez grzeszników, ani sama wolna wola, którą, jak wiemy, należy
zaliczyć do pewnych dóbr pośrednich. Zło natomiast tkwi w tym, że wolna wola odwraca się od
niezmiennego dobra i  zwraca się ku dobrom zmiennym. A ponieważ czyni to z własnej woli, nie
pod przymusem, następuje kara w postaci niedoli, sprawiedliwa i odpowiednia do winy.
Lecz może zapytasz,  skąd powstaje takie poruszenie woli;  bo przecież wola,  odwracając się od
dobra  niezmiennego  ku  zmiennemu,  wykonuje  ruch.  [...]  Przyjmując,  że  to  poruszenie,  to  jest
odwrócenie się woli od Boga, jej Pana, jest na pewno grzechem, nie możemy chyba mówić, że
przyczyną tego grzechu jest Bóg. A więc to poruszenie nie pochodzi od Boga. Skąd się więc bierze?
Może zasmucę cię,  jeżeli  odpowiem na twoje pytanie,  że nie wiem. A jednak moja odpowiedź
będzie  prawdziwa.  Przecież  nie  można  wiedzieć  o  tym,  czego  nie  ma.  Umocnij  się  tylko  w
przekonaniu, że ani twoje zmysły, ani rozum, ani myśl nie zdołają natrafić na żadne dobro, które nie
pochodziłoby od Boga. Nie wahaj się przypisać Bogu wykonania każdej rzeczy, w której zobaczysz
miarę, liczbę i układ, od czego zaś odejmiesz zupełnie te trzy elementy, z tego nic nie pozostanie.



PAŃSTWO BOŻE, O Państwie Bożym

Skąd się wywodzi to, że państwo niebieskie [civitas Dei] żyje w pokoju z państwem ziemskim
[civitas terrena], i skąd pochodzi ich niezgoda. [...] dom ludzi, który nie żyje z wiary, zabiega o
pokój  ziemski  wśród  dóbr  i  wygód  życia  doczesnego;  dom natomiast  ludzi  żyjących  z  wiary
oczekuje dóbr wiecznych, przyobiecanych dla przyszłego życia; dóbr ziemskich zaś i doczesnych
używa jako obcy przechodzień:  tak,  by nie  dać im się usidlić i  odwrócić od Boga, do którego
podąża, by jednak wspierać się na nich i nie powiększać ciężaru ciała, podlegającego skażeniu i
przez to obciążającego duszę, natomiast czynić go znośniejszym. Dlatego też korzystanie z dóbr
niezbędnych dla śmiertelnego żywota jest wspólne obu grupom ludzi i obu odmianom domów, lecz
cel takiego korzystania u każdej z nich pozostaje osobny, jej tylko właściwy i wysoce odmienny od
drugiej.
Tak tedy państwo ziemskie, nie żyjące z wiary, dąży do pokoju ziemskiego, a zgodę obywateli co
do rozkazywania i posłuchu zasadza na tym, iżby panowała między nimi pewna zgodność ludzkiej
woli w zakresie spraw wiążących się z doczesnym życiem. Państwo niebieskie lub raczej ta jego
część, która jako obca wędruje w tym znikomym świecie i żyje z wiary, nieuniknienie musi również
korzystać  z  tego pokoju do czasu,  gdy przeminie  sama śmiertelność,  dla  której  pokój  taki  jest
konieczny.  Zgodnie  z  tym,  gdy na  łonie  państwa  ziemskiego  przepędza  czas  swego  wygnania
niczym jeniec, mający już wszelako obietnicę uwolnienia i duchowy dar jako jej porękę, nie waha
się  okazywać  posłuchu  prawom  państwowości  ziemskiej,  rządzącym  wszystkim  tym,  co  się
przyczynia do podtrzymania śmiertelnego życia. A że ta śmiertelna doczesność jest im wspólna,
więc w sprawach z nią związanych musi pomiędzy dwoma państwami panować zgoda. [...]  To
niebieskie państwo w czasie, gdy odbywa ziemską pielgrzymką, powołuje swych obywateli spośród
wszystkich narodów i zbiera pielgrzymującą społeczność z wszelkich języków, nie troszcząc się o
różnice w obyczajach, prawach i urządzeniach, które służą wprowadzeniu lub utrzymaniu pokoju
ziemskiego. Niczego z tych rzeczy nie znosi ono i niczego nie niszczy; co więcej, zachowując je,
przestrzega wszystkiego, co, choć różne u różnych narodów, zdąża jednak do wspólnego celu, to
jest do ziemskiego pokoju; przestrzega pod warunkiem, iż nie przeszkadza to religii, która naucza,
że należy oddawać cześć jednemu tylko, najwyższemu i prawdziwemu Bogu.
A więc także i państwo niebieskie podczas pielgrzymki swej korzysta z pokoju ziemskiego. Jedność
ludzkiej woli w sprawach tyczących się śmiertelnej natury człowieczej starają się oni [obywatele
państwa bożego] osiągnąć i ochronić, o ile pozwala na to konieczność nienaruszonego zachowania
pobożności i religii. Ten ziemski pokój odnosi się do pokoju niebieskiego, prawdziwego tak dalece,
iż on tylko winien być uważany za pokój i zwać się pokojem, przynajmniej pokojem rozumnego
stworzenia, to znaczy społecznością doskonale uporządkowaną i doskonale zgodną w radowaniu się
Bogiem, tudzież we wzajemnym radowaniu się sobą w Bogu. Gdy się do celu tego dojdzie, życie
nie  będzie  już  śmiertelne,  lecz  w  pełni  i  niezawodnie  trwałe;  ciało  zaś  straci  charakter  ciała
wyposażonego w duszę, czyli takiego, które podlega skażeniu i jest ciężarem dla duszy, stanie się
natomiast ciałem duchowym, czyli wolnym od wszelkich potrzeb i całkowicie podporządkowanym
woli.  Państwo,  które  w  wierze  pielgrzymuje,  ma  ten  pokój.  Dzięki  swej  wierze  żyje  ono
sprawiedliwie, zdobycie owego pokoju mając na względzie we wszystkich spełnianych wobec Boga
i  bliźnich  dobrych  uczynkach.  Jako  że  życie  tego  państwa  jest  z  całą  pewnością  życiem
społecznym. 


