*hL<jtA

. &6£6U(UA<<1-.

S. AVRELII

A V G V S T I N I
HIPPONENSIS EPISCOPI
r

DE

CIVITATE

DEI

L I B R I XXII.

TO MVS I.
CO.NTfNET.tIBB* I —XIII.

EIPSIAE
S T M11B V S fc t T Y P 1 S € A R O T. 1 T A V CI I N IT11

1 8 2 5.

DE CIVITATE DEI LIB. XII.

361

perversa cst ipsa conversio. Idcirco non res inferior ro'luntatcm nialam fecit, sed rcm infcriorem prave atque inordinate
ipsa quae facta cst, appetivit. Si enini aliqui duo aequaliter
aftecti aninio ct corpox*c vidcant unius eorporis pulcixritudincm,
qua visa unus eorum ad illicitc perfruendum movcatur, alter in
voluntate pudica stabilis perseverct, quid putanvus esse causae,
ut in illo Hat, in illo non fiat voluntas mala? Quae illam res fe
cit, in quo facta est? Neque enim pulchritudo ilia corporis;
nam earn non fecit in ambobus: qpando quidciia amborum non
disparilitcr occurrit adspectibus. An caro intuentis in causa
est? cur non ct illius? An vero animus? cur non utriusque?
Ambos enim et animo ct corporc aequaliter affectos luissc piuediximus. An dicendum est, alterum eorum occulta maligni
spiritus suggestione tentatum, quasi non eidem suggestioni et
qualicunque suasioni propria voluntate consenscrit? Hanc igitur consensionem, hanc malam quam male suadenti adhibuit voluntatem, quae in eo res fecerit, quaerimus. Nam ut hoc quoque impedimentum ab ista quaestione tollatur, si eadem tcntatione ambo tententur, et unus ei cedat atque conscntiat, alter
idem qui fuerat, pcrseveret; quid aliud apparet, nisi unum voluissc, alterum noluissc a castitate dcficere? Vnde, nisi propria
voluntate, ubi eadem fuerat in utroque corporis et animi affectio? Amborum oculis pariter visa est eadem pulchritudo, am
bobus pariter institit occulta tcntatio: propriam igitur in uno
eorum voluntatem malam quae res fecerit scire volentibus, si
bene intueantur, nihil occurrit. Si enim dixerimus quod ipse
cam fecerit, quid erat ipse ante voluntatem malam nisi natura
bona, cuius auctor Deus, qui est incommutabile bonum? Qui
ergo dicit eum qui consensit tcntanti atque suadenti, cui non
eonsensit alius, ad illicite utendum pulchro corpore, quod videndum ambobus pariter adfuit, cum ante illam visionem ae
tentationem similes ambo animo et corporc fuerint, ipsum sibi
fecisse voluntatem malam, quia utique bonus ante voluntatem
malam fuerit; quacrat cur cam fecerit, utrum quia natura est,
an quia ex nihilo facta cst: et inveniet voluntatem malam non
ex co esse iriciperc quod natura cst, sed ex ep quod (lc nihilo
natura facta est. Nam si natura causa est voluntatis malae,
quid aliud cogimur dicere, nisi a bono fieri malum, et bonum
esse causam mail? si quidem a natura bona fit voluntas mala.
Quod unde fieri potest, ut natura bona, quamvis mutabilis,
antcquam habeat voluntatem malam, faciat aliquid mail, hoc
est, insam voluntatem malam?
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CAP. VII.
Causam efficientr;m malae voluntatis non esse guaerendam.
Nemo ergo (jiiacrat cflicientem causam malae voluntatis:
lion enim est ellieiens, sed delicicns; quia nec ilia elfectio est,
sed di-reetio. Deliccrc namque ab eo quod summe est , ad id
quod minus cst, hoc cst incipere habere voluntatem malam.
Causas porro defectionum istarum, cum efficientes non sint, ut
dixi, sed delicientes, velle invenire, tale cst ac si quisquam velit vidcre tenebras, vcl audire silentium: quod tamcn utrumquc
nobis notum est; neque Mud nisi per oculos, neque hoc nisi per
aures; non sane in specie, sed in speciei privatione. Nemo ergo
ex me scire quacrat, quod me nescire scio, nisi forte ut nescirc
discat, quod sciri non posse sciendum cst. Ea quippe quae non
in specie, sed in cius privatione sciuntur, si dici aut intelligi
potest, quodam modo nesciendo sciuntur, ut sciendo nesciantur. Cum enim acics ctiam oculi corporalis currit per species
corporales, nusquam tenebras videt, nisi ubi coeperit non vidcrc. Ita etiam non ad aliquem alium sensum, sed ad solas aures
pei tinet sentire silentium: quod tamen nullo modo nisi non audiendo sentitur. Sic species intclligibiles mens quidem nostra
intclligendo conspicit; sed ubi deficiunt, ncsciendo condiscit.
Delicto, enim guis intelligitj
CAP. VIII.
De amore perversa, quo voluntas ab incommutabili bono ad commuta1 bile bonum deficit.
Hoc scio, naturam Dei nunquam, nusquam, nulla ex parte
posse dcficere; ct ca posse dcficere, quae ex nihilo facta sunt.
Quae tamen quanto magis sunt, et bona faciunt, (tiinc enim aliq 'id faciunt,) causas habent eilicicntcs: in quantum autem
deficiunt, ct ex hoc mala faciunt, (quid enim tunc faciunt nisi
vana?) causas habent delicientes. #Itemquc scio in quo lit niala
voluntas, id in eo fieri, quod si nollet, non ficrct: et idco non
necessaries, sed voluntaries defectus iusta poena consequitur.
Deficitur enim non ad mala, sed male, id cst, non ad malas naturas, sed ideo male, quia contra ordincm naturarum ab co quod
summe cst, ad id quod minus cst. Neque enim auri vitium cst
avaritia, sed hominis perverse amantis aurum, iustitia dcrclicta,
quae incomparabiliter auro debuit anteponi. Nec luxuria cst
vitium pulchrorum suaviumquc corporum, sed animae per
verse amantm corporcas voluptates, ncglccta temperantia,
qui rebus spiritaliter pulchrioribus et incorruptibiliter suavioribus coaptamur Nec iactantia vitium cst laudis humanac, sed
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Absit autem a recta fide, ut his Salomonis verbis ilios circumitus significatos esse credamus, quibus illi putant, sic eadem
temporum temporaliumquc rcrum volumina repeti, ut, verb*
gratia, sicut isto sacculo Plato philosophus in urbe Atheniensi,
ct in ea scliola quae Academia dicta est, discipulos docuit, ita
per innumcrabilia retro saecula, multum prolixis quidem intervallis, sed tamcn certis, ct idem Plato et eadem civitas et eadem
schola iidcmque discipuli repetiti, ct per innumcrabilia deinde
saecula repetendi sint: absit, inquam, ut nos ista credamus.
Semel enim Christus mortuus cst pro pcccatis nostris: resurgens autem a mortuis iam non moritur, et mors ei Ultra non
dominabitur: ct nos post resurrectionem semper cum Domino
crimps, cui modo dicimus, quod sacer admonet PsalmuS: Tu
Domino servabis nos, et custodies nos a generations hac in aeternum. Satis autem istis existimo convenire quod sequitur,
In circumitu impii ambulant: non quia per circulos quos opinantur, corum vita cst recursura; sed quia modo talis est crroris corum via, id est, falsa doctrina.
CAP. XIV.
De tempoTali conditione generis humani, quam Deus nec novo consilio sonstiluerit, nec mutabili voluntate.
Quid autem mirum est, si in his circumitibus errantes, nec
aditum, nec exitum inveniunt? Quia genus humanum atque
ista nostra mortalitas, nec quo initio coepta sit sciunt, nec
quo fine claudatur; quando quidem altitudinem Dei penetrare
non possunt: quia cum ipse sit aeternus ct sine initio, ab aliquo tamen initio exorsus cst tempora, ct hominem quern nun
quam ante fecerat, fecit in tempore, non tamen novo et repentino, sed immutabili aeternoque consilio. Quis hanc valcat al
titudinem investigabilem [in] vestigare, ct inscrutabilem perscrutari, secundum quam Deus hominem tcmporalcm, ante
quern nemo unquam hominum fuit, non mutabili voluntate in
tempore condidit, et genus humanum ex uno multiplicavit?
Quando quidem Psalmus ipse cum praemisisset, atque dixisset,
Tu Domine servabis nos, et custodies nos a generations hac
in aeternum; ac deinde repercussissct eos, in quorum stulta
impiaque doctrina nulla liberationis et beatitudinis animae servatur aeternitas, continuo subiiciens, In circunptu impii am
bulant: tanquam ei diceretur, Quid ergo tu credis, sentis, intelligis? Numquidnam cxistimandum est subito Deo placuisse
hominem facerc, quem nunquam antea infinite retro aeternitate
fecisset, cui nihil novi accidere potest, in quo mutabile aliquid
Aa
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Kemper fuisse dicantur, quia omni tempore fucrunt, et propterea omni tempore fuerunt, quia nullo modo sine his ipsa tem
pora esse potuevunt. Vbi enim nulla crcatura cst , cuius mutabilibus motibus tempora peragantur, tempora omnino esse
non possunt. Ac per hoc etsi semper fuerunt, creati sunt; nec
si semper fuerunt, ideo Creator! coaeterni sunt. Me enim
semper fuit aeternitate immutabili: isti autem facti sunt; sed'
ideo semper fuisse dicuntur, quia omni tempore fuerunt, sine
quibus tempora nullo modo esse potuerunt: tempus autem quoniam mutabilitate transcurrit, aeternitati immutabili non potest
esse coaeternum, Ac per hoc etiamsi immortalitas angclorum
non transit in tempore, nec praeterita est quasi iam non sit, nec
futura quasi nondum sit, tamen eorum motus quibus tempora
peraguntur, ex futuro inpractcritumtranseunt: et ideo Creator!,
in cuius motu dicendum non est vel fuisse quod iam non sit,
Vcl futurum esse quod nondum sit, coaeterni esse non possunt.
Quapropter si Deus semper dominus fuit, semper habuit
creaturam suo dominatui servientem; verumtamen non de ipso
genitam, sed ab ipso de nihilo factam; nec ei coaeternam: erat
quippe ante illam, quamvis nullo tempore sine ilia; non earn
spatio transcurrente, sed manente p.erpetuitatc praecedens.
Sed hoc si respondero eis qui requirunt, quomodo semper crea
tor, semper dominus fuit, si creatura serviens non semper
fuit; aut quomodo crcata est, et non potius creatori coaeterna est, si semper fuit: vereor ne facilius iudicer affirmare
quod nescio, quam docere quod scio. Redeo igitur ad id quod
creator noster scire nos voluit: ilia vero quae vel sapientioribus
in hac vita scire permisit, vcl omnino perfectis in alia vita
scienda servavit, ultra vires meas esse profiteer. Sed ideo putavi sine affirmatione tractanda, ut qui haec legunt, videant a
quibus quaestionum periculis debeant temperare, nec ad omnia
sc idoneos arbitrentur; potiusque intelligant quam sit Apostolo
obtemperandum praecipienti salubritcr, ubi ait': Dico autem
per gratiam quae data est mihi, omnibus qui sunt in vobis,
non plus sapere quam oportet sapere; sed sapere ad temperantiam, sicut unicuique Deus partitas est mensuram fidei.
Si enim pro viribus suis alatur infans, fiet ut crescendo plus
capiat: si autem vires suae capacitatis excedat, deficict antequam crescat.
CAP. XVI.
Quomodo inlelligenda sit promissa homini a Deo vita aeterna ante
tempora aeterna.
Quae saecula praeterierint ante quam genus institueretur
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aliena sint. Et si potuit anima facero per imprudentiam sibi
tiovam miseriam, quae non esset improvisa divinae providentiae, ut hanc quoque in rerum ordinem includeret, et ab hac
earn non improvide liberaret; qua tandem temeritate humanae
vanitatis audemus negare divinitatem facere posse res, non
sibi, sed mundo novas, quas neque ant;ea fecerit, nec unquam
habuerit improvisas? Si autem dicunt liberatas quidem animas
ad miseriam non reversuras, sed cum hoc fit,' in rebus nihil
novi fieri, quoniam semper aliae atque aliae liberatae sunt, et
liberantur, et liberabuntur: hoc certe concedant, si ita est, no
vas animas fieri, quibus fit et nova miseria et nova liberatio.
Nam si antiquas eas dicunt esse, et retrorsum sempiternas, ex
quibus quotidie novi fiant homines, de quorum corporibus, si
sapienter vixerint, ita liberentur, ut nunquam ad miserias revolvantur, consequenter dicturi sunt infinitas. Quantuslibet
namque finiens numerus fuisset animarum, infinitis retro sacculis suificere non valeret, ^lt ex illo semper fierent homines,
quorum essent animae ab ista semper mortalitatc liberandae,
nunquam ad deam deinceps rediturae. Nec ullo modo explicabunt, quomodo in rebus, qxias, ut Deo notae esse possint,
finitas volunt, infinitus sit numerus animarum.
Quapropter quoniam circumitus illi iam explosi sunt, qui
bus ad easdem miserias necessario putabatur anima reditura;
quid restat convenientius pietati, quam credere non esse impossibile Deo, ct ea quae nunquam fecerit nova facere, et ineffabili praescientia voluntatem mutabilem non habere? Porro
autem utrum animarum liberatarum nec ulterius ad miserias rediturarum numerus possit semper augeri, ipsi videjint, qui de
rerum infinitate cohibenda tarn subtiliter disputant: nos vero
ratiocinationem nostram ex utroque latere terminamus. Si enim
potest, quid causae est ut negetur creari potuisse quod nun
quam antea creatum esset, si liberatarum animarum numerus,
qui nunquam antea fuit, non solum factus est semel, sed nun
quam fieri desinet? Si autem oportet ut certus sit liberatarum
aliquis numerus animarum, quae ad miseriam nunquam rede
ant, neque iste numerus ulterius angeatur; etiam ipse sine dubio quicunque erit, ante utique nunquam fuit: qui profecto crescere, et ad suae quantitatis terminum pervenire sine aliquo
non posset initio; quod initium eo modo antea nunquam fiiit.
Hoc ergo ut esset, ereatus est homo, ante quem nullus fuit.
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CAP. XXL
De conditione unius pritni hominis, atque in eo generis humani.
Hac igitur quaestione difficillima propter acternitateni Dei
nova creantis sine novitato aliqua voluntatis, quantum potuimus, explicata, non est artluum videre multo fuisse melius quod
factum est, ut ex uno homine quem primum condidit, multiplicarct genus humanum, quam si id inchoasset a pluribus. Nam
cum animantes alias solitarias, et quodam modo solivagas, id
cst, quae solitudinem magis appetant, sicuti sunt aquilae,
nulvx, leones, lupi, ct quaccunque ita sunt; alias congreges
mstituerit, quae congregatae atque in gregibus malint vivere,
ut sunt columbi, sturni, cervi, damulae, ct eactera huiusmodi:
utrumque tamen genus non ex singulis propagavit, sed plura
simul iussit exsistere. Hominem vero, cuius naturam quodam
modo mediam inter angelos bestiasque condebat, ut si Creatori
suo tanquam vero Domino subditus praeceptum eius pia obedientia custodiret, in consortium transiretangelicum, sinemorte
media beatam immortalitatem absque ullo termino consecutus;
si autem Dominum Deum suum libera voluntate' superbe atque
inobedienter usus oftenderet, morti addictus bestialiter viveret,
libidinis servus aeternoque post mortem supplicio destinatus;
unum ac singulum creavit, non utique solum sine humana societate desefendum, sed ut eo modo vehementius ei commendaretur ipsius societatis unitas vinculumque concordiae, si non
tantum inter se naturae similitudinc, verum etiam cognationis
affectu homines nccterentur; quando nec ipsam quidem feminam copulandam viro, sicut ipsum crearc illi placuit, sed ex
ipso, ut omne ex homine uno diftunderetur genus humanum.
CAP. XXII.
Quod praescient Deus hominem, quem primum condidit, peccaturum;
svnulque praemderit quantum piorum populum ex eius genere in
angelicum consortium sua esset gratia translaturus.
Nec ignorabat Deus hominem peccaturum, et morti iam obnoxium morituros propagaturum, coque progressuros peccandi
immamtate mortales, ut tutius atque pacatius inter se ratibnalis voluntatis expertes bestiae sui generis viverent, quarum ex
aquis et terris plurium pullulavit exordium, quam homines,
quorum genus ex uno est ad commcndandam concordiam propagatum. Neque enim unquam inter se leones, aut inter
so dracones, qualia homines bclla gesserunt. Sed pracvidcbat etiam gratia sua populum piorum in adoptionem vocandum, renussisque pcccatis iustificatum Spiritu sancto sanctis

