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 ΘΕΜΑ  1: Συζήτηση για τις αξίες  

 Συλλογή υλικού 
 

 

 
 
 
 
Aύγουστος  (354-430 µ.Χ.) 
 
 
T 1/12   Η επίγεια πόλη ως προετοιµασία για την ουράνια πόλη 
 
«.....H επίγεια πόλη που δεν ζεί µε την πίστη, ψάχνει µία επίγεια ειρήνη και το τέλος της στοχεύοντας σε µία 
συµφωνία αναφορικά µε την προσταγή και την υπακοή από την πλευρά των πολιτών και περιορίζεται στις 
ανθρώπινες επιθυµίες, σχετικά µε πράγµατα που είναι χρήσιµα σε αυτή τη ζωή. Ενώ η επίγεια πόλη, ή µάλλον  
το µέρος των ανθρώπων της που ακολουθούν τη ζωή των προσκυνητών και ζει µε πίστη, πρέπει να κάνει 
χρήση αυτής της ειρήνης µέχρι να επέλθει το τέλος των θνητών»  (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, Η Πόλη του Θεού, XIX,17, 
Kl.d.SPh., σ. 79)   (Loeb, σ.195 ) 
 
 
T 1/13   Η πόλη του Θεού οδηγεί τη γή στη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ειρήνη 
 
«Αυτή η ειρήνη που απολαµβάνει η ουράνια πόλη κατά το προσκύνηµα, µέσω της πίστης και η δίκαιη ζωή που 
επιτυγχάνεται όταν υπάρχει αυτή η ειρήνη, γίνεται ο σκοπός κάθε καλής πράξης, καθώς η ζωή µιας πόλης 
είναι, βέβαια, µία κοινωνική ζωή.» (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, Η Πόλη του Θεού, XIX, 17, Kl.d.SPh., σ. 80)  (Loeb, 
σ.199) 
 
 
T 1/14   Ο Χριστιανισµός δεν περιµένει την τελειότητα στη γή 
 
«Ενώ αυτή η ουράνια πόλη ακολουθεί τον δρόµο της  σαν άγνωστος στη γή, συγκεντρώνει πολίτες από όλους 
τους λαούς και συγκεντρώνει µία κοινωνία όλων των γλωσσών, συµπεριλαµβανοµένων όλων των διαφορών 
που µπορεί να υπάρχουν στους τρόπους, τους νόµους και τους θεσµούς, µέσω των οποίων αποκτάται και 
διατηρείται η επίγεια ειρήνη, χωρίς να καταργεί και να καταστρέφει τίποτα από τα παραπάνω, αλλά αντίθετα 
µε το να τα διατηρεί και να τα ακολουθεί (όσες διαφορές και αν υπάρχουν ανάµεσα στα έθνη, στοχεύουν στο 
ένα και το ίδιο αποτέλεσµα, την επίγεια ειρήνη), µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει εµπόδιο στη θρησκεία που 
διδάσκει την υποχρέωση να λατρεύουν έναν ανώτερο και αληθινό Θεό. Ακόµα και η ουράνια πόλη, στο 
προσκύνηµά της, αξιοποιεί την επίγεια ειρήνη και διαφυλάσσει και αναζητά την συγχώνευση των ανθρώπινων 
επιθυµιών, αναφορικά µε πράγµατα που χρησιµεύουν στην ανθρώπινη φύση, όπως είναι η ιερότητα και η 
ελευθερία της θρησκεία και κάνουν την επίγεια ειρήνη να κυβερνά στην ουράνια ειρήνη, που είναι µια τέτοια 
πραγµατική ειρήνη που πρέπει να θεωρείται και να ονοµάζεται µοναδική ειρήνη, που είναι η πιό οργανωµένη 
και αρµονική συνεργασία όλων, αποβλέποντας στον Θεό.»  
(AΥΓΟΥΣΤΟΣ, η Πόλη του Θεού, XIX, 17, Kl.d.SPh., σ. 79)   (Loeb, παράγραφοι 197,199) 


