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 TÉMA  1: Értékekről szóló viták 
 
 Anyaggyűjtés 
 

 

 
 
 
Szent Ágoston  (Kr. u. 354-430) 
 
 
T 1/12  A földi ország, mint felkészülés a mennyországra 
 
„… Így tehát a földi ország is, amely nem a hitben él, földi békére törekszik, és megérti polgárok közötti 
harmóniát a parancsolásban és az engedelmeskedésben, valamint az emberek vágyát a földi élethez tartozó 
javak iránt. Az égi ország ehhez képest, vagy legalábbis annak az a része, amely ezen a múlandó világon még 
zarándokúton van és a hitben él, szükség szerint szintén igénybe veszi ezt a békét, addig amíg a múlandó élet 
maga, amelynek szüksége van az ilyenfajta békére, el nem múlik. (AUGUSTINUS: Der Gottesstaat, [Az Isten 
állama] XIX, 17, Kl.d.SPh., 79. o.) 
 
 
T 1/13  Az Isten állama igazságosságra, felebaráti szeretetre és békére nevel a földön  
 
„… Isten állama rendelkezik azzal a békével, amíg ő itt a földön a hitben zarándokol, a hit erejében igaz 
életet folytat, mindennel, amivel jót tesz istennek és a felebarátjának – mivel az élet Isten államában társas 
élet – a túlvilági béke elérésére törekszik. (AUGUSTINUS: Der Gottesstaat, [Az Isten állama] XIX, 17, 
Kl.d.SPh., 80. o.) 
 
 
T 1/13  A kereszténység nem a Földön várja a beteljesedést 
 
„… Amíg tehát az égi ország a Földön zarándokol, egybehívja minden népből a polgárait és mindenféle 
nyelvet beszélő emberek közül gyűjti egybe zarándokközösségét. Nem kérdezősködik a különböző erkölcsök, 
törvények és rendszerek felől, amelyek megalapozzák vagy fenntartják a földi békességet, nem utasít el vagy 
nem töröl el abból semmit, sőt inkább megőrzi és követi azt, lehet az a különböző népeknél igen eltérő is, 
mivel azok mind egy és ugyanazt a célt szolgálják, a földi békét. Csak egy dolgot nem szabad gátolni, a 
vallást, amely megtanít a legnagyobb és igaz Isten tiszteletére. Az égi ország felhasználja a földi békességet, 
amíg a Földön zarándokol, biztosítja és támogatja azt minden dologban, amelyek az emberek halandó 
természetére és az emberi akarat összhangjára vonatkoznak, amíg ez a vallásosságtól és a vallástól 
függetlenül lehetséges, és ezt a földi békességet az isteni béke szolgálatába állítja. Mivel egyedül csak az 
igazságban rejlik a béke, és alapjában véve csak az értelemmel bíró teremtmények számára létezik, és csak a 
legjobban elrendezett, harmonikus, kölcsönös szeretetben lévő, Istent szerető közösség nevezhető békésnek. . 
(AUGUSTINUS: Der Gottesstaat, [Az Isten állama] XIX, 17, Kl.d.SPh., 79. o.) 


