ARTYKUŁY
Życie ludzkie objawieniem Boga
w czasie według św. Augustyna
K s. dr Jan Edling – WSD R z e s z ó w
Ur. 26.I.1957r. Szkoła Podstawowa w Lipinkach k/Biecza Liceum Ogólnokształcące w Gorlicach w latach
1972-76 1976-1980 Studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym w Tarnowie 1980-1982 Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu uwieńczone magisterium z teologii 1983-1988
Studia z Filologii Klasycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL 1983-1986 Studia licencjackie
z teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym KUL 1986-1988 Studia doktoranckie z zakresu teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym KUL 1993 Doktorat z teologii w zakresie patrologii na
PWT w Warszawie Od 1998 do chwili obecnej wykładowca j. łacińskiego, j. greckiego, j. niemieckiego
oraz teologii fundamentalnej, najpierw w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (j. łaciński) od
1993 w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie oraz Instytucie Teologicznym W Rzeszowie.

Istnienie i całe życie jest ukierunkowane ku Bogu. To ukierunkowanie zostało
w nim zakodowane przez Stwórcę. On
ukazuje się jako Koniec, Cel, Sens i Spełnienie ludzkiego bytu. Wszelkie więc poczynania ludzkie dokonywane w czasie
ziemskiego bytowania, wszystkie czasowo uwarunkowane przejawy jego życia
w Nim i z Nim dopiero nabierają właściwego sensu. Stają się zarazem objawicielami w kategoriach czasowych Tego,
którego istnienie warunkuje celowość
i sensowność ludzkiego życia, zarówno
w aspekcie ontycznym jak i moralnym.
W niniejszym artykule zwrócimy nieco
uwagę na czasowo - epifanijny charakter niektórych aspektów życia ludzkiego. Doktor Łaski w swych pismach wiele
mówił o niezwykłej godności człowieka.
Wielokrotnie podkreślał, że jest on kimś
wyjątkowym wśród stworzeń, stanowiąc
szczególne miejsce objawienia się Boga.
Do takich szczególnych obszarów
działania i objawiania się Boga w czło1

wieku i poprzez człowieka należy sumienie. Ono jest według Hippończyka tym
szczególnym zmysłem moralnym człowieka, który kieruje całym jego postępowaniem. Ono jest też najwyższą normą
w ocenie wartości ludzkich poczynań.
Jest szczególnym przejawem obecności
Boga w człowieku. W nim bowiem niejako jest wyryte prawo Boże. Poprzez jego
głos objawia się sam Bóg, w tajemniczy
sposób działający w człowieku, pragnący
mu dopomóc w dokonywaniu właściwego wyboru pomiędzy dobrem i złem. Od
tego wyboru przecież zależy zachowanie
przez człowieka własnej godności, którą
się cieszy z racji noszenia w sobie obrazu
Stwórcy.
Augustyn wiele miejsca w swej twórczości poświęcił tajemnicy zła moralnego. Często zadawał sobie te podstawowe
i egzystencjalne pytania: „Kto mnie stworzył? Czyż nie Bóg mój, nie tylko dobro”,
ale samo Dobro? Skądże więc wzięła się
we mnie chęć złego i dobrego?”1.

Confessionorum libri Tredecim. VII, 3, 5 (PL 32, 659 - 868). ����������������������������������
Por. S. Budzik. Doktor pacis. ����
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ologie des Friedens bei Augustinus. Insbruck 1989 s. 39 - 45.
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Odpowiedź na nie pozwoliła mu wyraźnie zgłębić tajemnicę ludzkiej nieprawości, a równocześnie tajemnicę Bożego
miłosierdzia. Świadomy był w pełni tej
prawdy, że po grzechu pierworodnym,
który określał jako brak wiary2, człowiek znalazł się w orbicie zła. Odtąd na
ziemi niepodobna żyć bez grzechu3. Od
tego momentu czas życia ludzkiego stał
się czasem walki ze złem, czasem pokonywania własnej słabości. Obejmuje on
historię całej ludzkości, jak i poszczególnych ludzi. Jest to równocześnie czas objawienia łaski Bożej, czas ustawicznego
dążenia niespokojnego ludzkiego serca
do pełni szczęścia i pokoju, którego jednak w ziemskim wymiarze życia nie może
w pełni osiągnąć.
Pokój ziemski, mimo że jest niedoskonały w porównaniu z pokojem niebieskim,4 jest chociaż jeszcze niewyraźnym,
objawieniem tego prawdziwego, pełnego
pokoju Bożego przewyższającego wszelkie ludzkie pojęcie5, nieporównywalnego
z pokojem ziemskim. Pokój ziemski, będący rezultatem czystego sumienia i moralnej doskonałości człowieka, jest przedsmakiem tego doskonałego pokoju, który
jest wiecznym celem człowieka6. Dążenie
do tego trwałego, nie podlegającego już

czasowej zmienności pokoju, wskazuje
na istnienie Tego, który jest Pełnią Pokoju, który tym pokojem, chociaż już w niepełny sposób, może człowieka obdarzyć
jeszcze tutaj na ziemi. Pokój bowiem jest
darem prawdziwego Boga, który przez
pragnienia ludzkiego serca, nieustannie
tęskniącego za tym pokojem, objawia się
jako jedyne źródło i jedyna możliwość zaspokojenia tego pragnienia7.
W ostatniej księdze „De civitate Dei”
wiele miejsca poświęca autor bliższej
charakterystyce pokoju8. Ten wieczny pokój będzie ostatecznym zaspokojeniem
pragnienia szczęścia, za którym wszyscy
ludzie tęsknią w czasie ziemskiego życia, a więc objawienie eschatyczne ma
jakieś zakorzenienie w objawieniu historycznym9. Pojawienie się tej tęsknoty
w ludzkim sercu wskazuje równocześnie
na istnienie Kogoś, kto może ją zaspokoić. Drogą prowadzącą do zaspokojenia tej
tęsknoty, jest poznawanie prawdy, którą
jest sam Bóg10. Ona przemawia do ludzkiego umysłu11, który tak został wyposażony przez Stwórcę, że ciągle dąży do jej
poznania. Źródłem zaś samego poznania,
jego początkiem jest zawsze Bóg12. Tak
więc, zgłębienie i poznanie prawdy, a nawet samo dążenie do prawdy jest równo-

2

De civitate Dei libri viginti duo. XIX, 27. A. Kalb, CCL 47 - 48 (1985) 1 - 314; 321 - 866.

3

De civitate...,XIX, 27.

4

Tamże. XIX, 10.

5

Tamże. XXII, 29.

6

Tamże. XIX, 11.

7

Tamże. XXII, 30; Por. Tamże. IV, 25, V, 33.

8

De civitate..., XXII. 29 - 30.

9

Tamże X, 1.

10

Tamże XIV 4, 1. 2.

11

„...jeśliby nawet Bóg posłużył się posłusznym sobie stworzeniem i w jakiejś ludzkiej postaci

przemówił do zmysłów człowieka, bądź tych cielesnych, bądź też im bardzo podobnych, zostających do naszego rozporządzenia podczas snu i jeśliby jednocześnie przy pomocy wewnęrznej łaski
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nie pokierował umysłem i nie pociągnął go to wszelkie głoszenie prawdy na nic by się nie zdało
człowiekowi”. Tamże XV, 6.
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cześnie objawieniem Tego, który jest Najwyższą Prawdą i źródłem wszelkiej prawdy. Ono prowadzi do zakosztowania już
tu, w czasie ziemskiego życia, prawdziwej mądrości, która jest Słowem Bożym
zrodzonym13. Posiadanie tej Mądrości, to
pełnia szczęścia14.
Warunkiem uzyskania tego szczęścia
jest miłość Boga15. Ustawiczne dążenie
z kolei do pełni szczęścia, to wskazywanie na istnienie Tego, który to pragnienie szczęścia może zaspokoić. Ona
prowadzi do zjednoczenia z Nim, najbardziej uszczęśliwiającym Dobrem16.
Tym Dobrem Najwyższym powinniśmy
się cieszyć (frui) w przeciwieństwie do
dóbr stworzonych, którymi należy się
posługiwać (uti)17. By jednak właściwie
korzystać z tych dóbr, należy kierować
się miłością, bo ona jest syntezą ludzkich
pragnień, przeżyć i działań. Cnotę właśnie, czyli sprawność moralną człowieka, określił Augustyn jako „uporządkowaną miłość”18. Czysta, ludzka, duchowa
miłość jest objawieniem tej samej miło-

ści, która tworzy wspólnotę trzech osób
w Trójcy Świętej19. Ona umacnia nadzieję, która nadaje sens ziemskiemu życiu
człowieka, ukierunkowując go ku zdobyciu pełni szczęścia. Ona ma również
charakter epifanijny. Nadzieja bowiem
jest jakimś istotnym konstytutywnym
elementem ludzkiej natury, warunkując sensowność spełnienia wyżej wspomnianych pragnień ludzkiego serca. Jest
ona jakby wyrazem czasowej rozciągłości, realizacji tych pragnień i dążeń natury ludzkiej, objawiających ich Stwórcę, ze szczególnym uwzględnieniem ich
przyszłościowego finalnego spełnienia
dokonującego się już w teraźniejszości.
Człowiek bez nadziei nie potrafi żyć, ona
jest naturalnym wyposażeniem ludzkiego ducha. Niezależnie od tego, czy człowiek sobie tę prawdę uświadamia, czy
nie, nadzieja jest motorem ludzkiego życia”20. Dlatego Biskup Hippony mówi, że
ludzie już tutaj na ziemi mogą być szczęśliwi, ale tylko dzięki nadziei, która złożona jest przez Stwórcę w samej ludzkiej

12

Tamże XXII 2, 1. 2.

13

Tamże XI, 24.

14

R. Lorenz. Gnade und Erkenntnis bei Augustinus. Zeitschrift für Kirchengeschichte. Stuttgart

70: 1959 s. 46.
15

Tamże X, 1; X, 3; M. Versfeld. A guide to the City of God. New York 1958 s. 71 - 110; 125 - 133.

16

Tamże XII, 1.

17

„Soli Deo fruendum est... caeteris autem utendum est”. De doctrina christiana libri quattuor.

XXII, 20. J. Martin, CCL 32 (1962) 1 - 167.
18

„ Jeśli zaś Stwórcę kochamy prawdziwie, to jest, jeśli Go kochamy samego, nie miłujemy zaś

czegoś innego co nim jest, to nie możemy źle miłować. Bo i miłość samą, dzięki której dobrze kochamy to, co godne jest miłości, należy kochać w sposób uporządkowany, aby mieć w sobie cnotę
sprawiającą, że żyjemy dobrze. Wydaje mi się przeto, że krótkie, a trafne określenie cnoty brzmi:
cnota jest to uporządkowana miłość”. De civitate..., XV, 22.
19

„Wszystkie trzy osoby Boże i każda z osobna posiadają te doskonałości każda w swej naturze.

Te doskonałości nie są w nich różne (...). Nie wiem, dlaczego by nie można nazwać miłością i Ojca
i Syna, i Ducha Świętego, gdyż razem są one jedną miłością”. De Trinitate libri quindecim XV 17,
28. W. J. Mountain CCL 50/50A (1986) 25 - 380; 381 - 535 „Sama bowiem istota Boża jest miłością, a
miłość istotą czy to w Ojcu, czy w Synu, czy w Duchu Świętym”; Tamże XV 16, 29.
20

J. Pieper. Nadzieja a historia. Tłumaczył P. Waszczenko. Warszawa 1981 s. 10.
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naturze, oczywiście w pełni objawionej
i nabierającej pełnego nadprzyrodzonego sensu dopiero w Chrystusie21. Wspomniane wyżej „szczęście w nadziei”
w czasie ziemskiego życia, powiększa
fakt ciągłego odkrywania przez człowieka w sobie praw życia społecznego,
zakodowanego przez Stwórcę już na samym początku dziejów ludzkości. Człowiek nie potrafi żyć w odizolowaniu od
świata i innych ludzi, bo „jest on przez
prawa natury swej jakby popędzany do
zadzierzgnięcia więzi społecznej i zachowywania spokoju ze wszystkimi, o ile to
odeń zależy, ludźmi”22. To poczucie więzi
społecznej i dążenie do niej jest koniecznym wymogiem rozumnej natury ludzkiej, która jest przecież zawsze dziełem
Bożym23. Każdy bowiem człowiek jest
zawsze członkiem jakiejś społeczności,
rodziny narodu, Kościoła, ludzkości24. To
właśnie w życiu społecznym człowieka
uwidacznia się czas, który ks. Bartnik
określa czasem społecznym (chronos
politikos, tempus sociale, tempus societatis). Mówi on mianowicie, że jest
on ludzką konkretyzacją czasu w ogóle,
wymiarem zbiorowości ludzkiej i „antropogenezy społecznej”. Odznacza się
21

realnością mimo, że jest on „... niejako
„postfizyczny” i „postbiologiczny”. Jest
to czas o charakterze personalnym, bo
w nim społeczność ma swój czas samorealizacji ku swojej kolektywnej istocie
- osobowości”. Nosi on również znamiona czasu historycznego (tempus historicus), gdyż jest „...sposobem realizacji
istniejącego człowieka w byt osoby, czy
to na płaszczyźnie indywidualnej, czy to
zbiorowej”25. Ten czas społeczny (tempus sociale), podobnie jak każdy inny
czas, składający się na czas ludzkiego
życia, przez to uczestnictwo w realizacji
człowieka w byt osobowy, jest zarazem
epifanem Tego, który te elementy życia
ludzkiego zaszczepił w ludzkiej naturze.
Jest to czas, który bezpośrednio zazębia
się z „czasem stworzenia”, gdyż w tym
czasie, jakby w zarodku mieszczą się elementy czasu społecznego. Jego kresem,
finalnym spełnieniem się, będzie wieczność, pozaczasowa wspólnota z Bogiem
i świętymi w niebie („communio sanctorum cum Deo”). Będzie to ostatni, nie
podlegający już kategoriom czasowym,
okres świata26, ostateczny cel życia ludzkiego27. W nim zapanuje ostateczne spełnienie się wszelkiego czasu, pełne za-

Por. K. Demmer. Ius caritatis. ����������������������������������������������������������
Zur christologischen Grundlegung der augustinischen Natur-

rechtslehre. Roma 1961 s. 178 - 185. De civitate..., XIX, 20.
22

De civitate..., XIX, 12. 2.

23

Tamże IV, 3.

24

„... bo każda jednostka ludzka, podobnie jak w zdaniu pojedynczym litera, jest cząstką składo-

wą miasta czy królestwa, choćby obejmowała ona nie wiem jak rozległe przestrzenie”. Tamże.
25

Cz. Bartnik. Chrystus jako sens historii. Wrocław 1987 s. 260.

26

De civitate..., XI, 8: XXII 30, 5.

27

„Dość, iż ten siódmy dzień stanie się naszym sabatem, że nie skończy się on wieczorem, ale

że będzie dniem Pańskim i jakby ósmym wiecznym już dniem (podział dziejów świat a na okresy w
nawiązaniu do 7 - miu dni stworzenia); jako że uświęcona zmartwychwstaniem Chrystusa niedziela
jest proroczym obrazem wiecznego odpoczynku nie tylko ducha, lecz i ciała. Wtedy więc będziemy
odpoczywali i oglądali i kochali będziemy, kochali i pochwalali. Oto co będzie na końcu, ale bez
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końca. Bo i jakiż inny jest nasz cel, jeśli nie dojście do królestwa, które nie ma żadnego końca?”.
Tamże.
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spokojenie naszych pragnień28. Będzie to
wieczny sabat, a uwielbienie Boga przez
człowieka wyrwanego z więzów czasu
i życie pełnią miłości i prawdy, za którymi wciąż tęskni ludzkie niespokojne
serce stworzone dla Niego, będzie Jego
jedynym zajęciem29.
Zanim jednak przyjdzie ten czas wiecznej szczęśliwości, objawionej przez
Stwórcę w samej ludzkiej naturze, która
tak jest ukonstytuowana, że domaga się
niejako dopełnienia podstawowych pragnień ludzkiego ducha: pragnienia szczęścia, pokoju, miłości i prawdy; życie ludzkie rozgrywa się w ziemskim czasie nieustannego zmagania się ze „zwodniczymi i różnorodnymi pokusami demonów „.
Jednakże i ten czas - według Augustyna ma swój pozytywny wymiar i jest nam po
to dany przez Stwórcę, abyśmy na ziemi
„ w tym miejscu niemocy i w tych niedobrych dniach... z gorętszym pragnieniem
szukali bezpieczeństwa, w którym panuje
najpełniejszy i całkowicie pełny pokój”30.
Ten pokój będzie ostatecznym i definitywnym wypełnieniem się czasu
ziemskiego w niepodlegającej żadnym
zmianom czasowym szczęśliwej wieczności, która przerasta wszelką ziemską
28

szczęśliwość, choćby najdoskonalszą31.
Dlatego zaangażowanie się człowieka
w tym ziemskim czasie, w zdobycie tego
szczęścia, w ciągłe, mozolne odkrywanie
sensu swej ziemskiej egzystencji objawia
odwieczny zamysł Bożej miłości.
Najbardziej czytelnym przykładem tego
zaangażowania są święci i męczennicy.
Oni przez swoją stałość w wierze, nadziei i miłości, i wewnętrzną moc ducha,
najwyraźniej wyrywają się ze wszystkich
negatywnych uwarunkowań życia ziemskiego, objawiając sobą możliwość odnalezienia już tutaj, na ziemi, właściwej
drogi wiodącej do pełni szczęścia32.
Omawiając
problem
epifanijnego
bytu człowieka zarówno w aspekcie
jego struktury cielesno - duchowej, jak
i w aspekcie jego stosunku do życia,
świata, duchowych przejawów jego
działalności, mających nieustannie odniesienie do Stwórcy, należałoby jeszcze,
chociaż krótko, wspomnieć o tym etapie
ludzkiego życia, który znajduje się na
pograniczu obecnego czasu i wieczności,
jakim jest śmierć. Temu zagadnieniu poświęca nasz autor wiele miejsca w XIII
- ej księdze „De civitate Dei”. Analizuje
on problem od strony psychologicznej

„Dlatego też o pokoju możemy rzec to, co powiedzieliśmy o życiu wiecznym, iż jest on szczy-

tem naszych dóbr... Ponieważ jednak nazwy „pokój” używa się często w odniesieniu do naszych
spraw doczesnych, gdzie wszak nie ma życia wiecznego, więc kres państwowości tej, gdzie znajdzie ona swe najwyższe dobro, wolelibyśmy raczej nazwać życiem wiecznym aniżeli pokojem...
kres, w którym znajdzie się najwyższe dobro, z pewnością nazwać należy już to pokojem w życiu
wiecznym, już to życiem wiecznym w pokoju”. Tamże. XIX, 11.
29

„ Jakaż wielka wtedy będzie szczęśliwość, kiedy nie będzie żadnego zła, kiedy nie zabraknie

żadnego dobra i kiedy się będzie zajmowało wyłącznie uwielbieniem Boga, będącego wszystkim
we wszystkich”. Tamże XXII, 30.
30

Tamże. XIX, 10.

31

„Bo jest to już szczęśliwość ostateczna, jest to kres doskonałości, który nie ma unicestwiające-

go końca. Tu nazywamy się wprawdzie szczęśliwi, gdy mamy pokój, choćby to był pokój najbardziej
niedoskonały, jaki tutaj mieć można w dobrym życiu: lecz ta szczęśliwość w porównaniu z tamtą,
którą zwiemy ostateczną, okazuje się wprost nieszczęsna”. Tamże.
32

Tamże XIV, 9; XIII, 4; XIII, 7; XVIII, 50; XVIII, 51 - 52.
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i teologicznej33. W tym decydującym momencie ludzkiego życia człowiek najpełniej
bowiem doświadcza swojej skończoności,
stworzoności, zależności od Stwórcy. Całe
ludzkie życie określa nasz autor nieustannym biegiem ku śmierci, gdyż kurczy się
z dnia na dzień czas naszego ziemskiego
przebywania w świecie34. W tym biegu
bez wyjątku bierze udział każdy człowiek
i „nikomu nie wolno choć na chwilę się
zatrzymać lub choć trochę opóźnić swój
krok”35. Śmierć w ujęciu Biskupa Hippony
nie jest bowiem, ściślej mówiąc, ostatnim
momentem życia, ale dłuższym lub krótszym okresem, procesem36.
Zastanawia się on także „kiedy dokładnie człowiek jest w śmierci?”37. Stwierdza,
że jest to niezwykle trudne do określenia,
„...bo to oznacza właśnie być umierającym, tak iż trzem używanym w mowie
naszej czasom, przed śmiercią, w śmierci i po śmierci, odpowiadają trzy stany:
żyjący, umierający i zmarły. Przecież póki
dusza zostaje w ciele, zwłaszcza jeśli
jest tam obecne również czucie, złożony
z duszy i ciała człowiek niewątpliwie żyje
i dlatego właśnie musimy o nim mówić,
że jest przed śmiercią, a nie w śmierci.
Gdy zaś dusza odejdzie i zabierze wszelkie czucie cielesne, człowiek będzie po

śmierci i nazwie się go martwym. Między
jednym i drugim więc ginie czas, bo człowiek jest umierający, gdy jest w śmierci,
bo jeśli jeszcze żyje jest przed śmiercią,
a jeśli żyć przestał, jest po śmierci”38.
Trudny jest więc do uchwycenia sam
moment śmierci. Ostatecznie jest on tajemniczym punktem spotkania się czasu
i wieczności w życiu konkretnego człowieka. Jak nie można dokładnie określić
czym jest teraźniejszość, gdyż zgodnie
z myślą Hippończyka „nie odznacza się
zgoła żadnym trwaniem”39, istota czasu
bowiem polega na ciągłym przepływaniu,
tak też nie można dokładnie określić czasu trwania śmierci. Przechodzimy wtedy
do porządku teologicznego, nie podlegającego empirycznie uchwytnym miarom.
W kontekście tych rozważań o śmierci
widzimy jeszcze wyraźniej temporalny
charakter ludzkiego życia, a zarazem tego
wszystkiego, co się na nie składa. Konsekwentnie cała treść tego życia ma również na sobie znamiona czasowe, a więc
znamię ciągłych zmian, ruchu, przemijania i dynamizmu. Jest zarazem objawieniem Tego, który nadaje najgłębszy sens
ludzkiemu życiu, sam zaś jest niezmienny. To On z własnej woli całe ludzkie
życie, wszystkie jego aspekty i wymiary

33

Tamże XIII, 8; XIII, 9.

34

„Wszak od czasu, gdy każdy z nas zaczął żyć w przeznaczonym na śmierć ciele, bez ustanku za-

chodzi w nim coś takiego, co powoduje zbliżanie się do śmierci. . Albowiem wszelki przeżyty czas
odejmuje życie i z dnia na dzień zmniejsza się wciąż to, co zostaje, tak iż przeciąg tego życia zgoła
nie jest niczym innym, jak biegiem do śmierci”. Tamże XIII, 10.
35

Tamże.

36

„Nigdy więc człowiek nie trwa w życiu, odkąd przebywa w tym umierającym raczej niż żyjącym

ciele, jeśli nie może równocześnie być w życiu i w śmierci... Przecież słowa, że jest się już po śmierci, kiedy życie cielesne całkowicie nam odjęto, nie są bezzasadne właśnie dlatego, że śmierć była
już wtedy, gdy życie to odejmowano. Bo skoro po utracie życia człowiek nie jest w śmierci, ale po
śmierci, to kiedyż będzie w śmierci, jeśli nie wtedy gdy je mu odejmowano?”. Tamże.
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Tamże XIII, 11.
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Tamże XIII, 11. 1.

39

Tamże.

ARTYKUŁY
obdarzył znamieniem czasowej przemijalności. W swej głębokiej teologicznej
strukturze zachowają one jednak wartość
ponadczasową. Ta „czasowość” człowieka
jest realnym, dostrzegalnym zmysłowo
obrazem tego wszystkiego, co jest w człowieku ponadczasowe, a przez to objawia
Tego, który jest poza wszelkim czasem.
Człowiek według Augustyna ciągle
znajduje się pomiędzy czasem a wiecznością. Pragnie wyrwać się z tego czasu, by
dotrzeć do wieczności. Mimo wysiłku ducha wciąż jednak pozostaje w granicach
czasu, wyczuwając sercem wieczność
Absolutu. Tęskni za tym, co jest nieśmiertelne, niezniszczalne i niezmienne, co jest
samą wiecznością40. Doświadcza w ten
sposób często dramatycznego rozdarcia
pomiędzy przemijalnym światem, w którym jest uwikłany, a wiekuistym Bogiem,
który jako jedyny może ten dramat zamienić w niekończącą się nigdy radość.
Człowiek jednak nie jest biernym
uczestnikiem tego procesu, bowiem poprzez podejmowanie właściwego wyboru współpracuje ze Stwórcą w kierunku
jego optymistycznego zakończenia. Praca
jest według Augustyna konstytutywnym
i trwałym elementem życia ludzkiego.
Poprzez pracę, zwłaszcza na roli, do której często Biskup Hippony nawiązywał,
człowiek rozpoznaje obecność Boga,
Jego opiekę nad światem41. Praca niejako
pomaga człowiekowi w odnajdywaniu
Stwórcy. Człowiek doświadczając trudu i zmęczenia, a równocześnie będąc

świadomym tworzenia jakiegoś dobra,
wyczuwa intuicyjnie swoją zależność od
świata przyrody i poszukuje głębszego
sensu swego wysiłku. To poszukiwanie
prowadzi go do Tego, którego tajemniczą
obecność dostrzega w całej otaczającej go
rzeczywistości, który nadaje sens wszelkim ludzkim poczynaniom. Praca w ujęciu Hippończyka posiada sens religijno eschatologiczny42. Człowiek jest bowiem
obrazem Bożym nie tylko poprzez swą
strukturę duchową, ale także poprzez
aktywne zaangażowanie w doskonalenie
świata natury43. Wszelka ludzka aktywność posiada charakter temporalny. Idąc
za ks. Bartnikiem, można ten czas ludzkiego działania nazwać „czasem praktycznym” (chronos praktikos, tempus
practicum). Jest to, jego zdaniem, „czas
„dla” praktyki, „w” praktyce i „z” praktyki”44. Służy on całej ludzkiej praxis. W ramach tego „czasu praktycznego” ujawnia
się osobowe życie człowieka, jego natura
stworzona przez Boga od samego początku do działania45. Tak więc poprzez swą
pracę, człowiek staje się również epifanem Stwórcy, który go tym naturalnym
powołaniem obdarzył, który jest ostatecznym celem i sensem ludzkiej aktywności.
Augustyńska koncepcja osoby jest pełna życia, dynamizmu, werwy, a zarazem
przesiąknięta jest duchem optymizmu.
Nawet wspomniana już wcześniej śmierć,
która tak boleśnie obnaża kruchość i słabość ziemskiej kondycji człowieka, posiada swój głęboki sens. Na pewno nie jest

40

De Trinitate libri..., IV. 18. 24.

41

De Genesi ad litteram libri duodecim. VIII, 8, 16 - VIII, 9, 18. J. Zycha. CCEL 28/1 (1894) 3 - 435.

42

Propter amorem enim saeculi huius laborant homines in negotis: tu autem in omnibus bonis

operibus tuis labora, non propter amorem saeculi huius, sed propter sempiternam requiem quam
promittit Deus. Sermones IX, 9, 13 (PLS 2, 349 - 839).
43

Tamże. 156. 12. 13.

44

Bartnik. Chrystus sens..., s. 262.

45

De Genesi adversus Manicheos libri duo XI, 11, 15 (PL 34, 178 - 220).
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ona czymś pozytywnym, jest złem, bo
przeciwstawia się tak wielkiemu dobru,
jakim jest życie46. Jako oddzielenie duszy
od ciała jest unicestwieniem psychofizycznej natury człowieka47. To łączy się
zawsze z bólem i cierpieniem i trudno
je określić jako coś dobrego. Objawia się
jednak w tym momencie dobroć Boga,
który może przemienić je w dobro, gdyż
„ten ból, który przez wywołanie przykrego uczucia pozbawia uczucia - gdy jest
pobożnie i ulegle znoszony, pomnaża...
zasługi naszej cierpliwości, nie tracąc
jednak nazwy kary”48. Przyjęcie tej kary
z właściwym usposobieniem, prowadzi
do zniweczenia drugiej śmierci, tj. śmierci i ciała i duszy49.
Tak więc, mimo, że nie możemy patrzeć
na śmierć jako ontyczne dobro, to jednak
w powiązaniu z życiem ludzkim posiada
ono swój głęboki teologiczny, etyczno eschatologiczny sens. Składa się nań całe
moralne postępowanie człowieka, jego
postawa wobec Boga, który „usensawia”
nawet to wszystko, co po ludzku patrząc,
jest najbardziej bezsensowne50. Poprzez
ludzkie cierpienie, ból i krzyż wszelkiego
rodzaju, objawia się również Ten, który
nadał wieczną, ponadczasową wartość:
zbawczy sens tym elementom ludzkiego
życia. Ziemskim gwarantem spełnienia
się tego sensu jest życie w nadziei podtrzymującej wiarę w Tego, który sam jako
pierwszy z ludzi przeszedł ze śmierci do
życia51.
Podsumowując powyższe refleksje,
należy zauważyć, że człowiek w ujęciu
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Biskupa Hippony, nie jest istotą czysto
duchową, lecz również istotą cielesną.
Przez to samo uwarunkowany jest czasowo. Podlega wszystkim siłom ciągle
zmieniającego się świata. Jednakże, dzięki duchowym właściwościom swej natury jest w stanie ciągle przekraczać czasowe ramy swego życia. W ten sposób staje
się epifanem Tego, któremu zawdzięcza
swe istnienie i to na różnych płaszczyznach swego życia. Tak na płaszczyźnie
życia cielesnego, dostrzegając dobro,
piękno, harmonię i użyteczność własnego ciała, jak i na płaszczyźnie życia duchowego, którego bogactwo najbardziej
upodabnia go do Stwórcy. Dzięki tym
właściwościom duszy jest żywym obrazem Boga. Poznanie absolutnej prawdy,
pragnienie pełnego szczęścia to najwymowniejsze przejawy dążeń duchowej
natury człowieka, usiłującego wzbić się
ku Temu, który jako jedyny może je zaspokoić. Czasowe uwarunkowanie życia
jest wkomponowane w ten nieustanny
dialog Boga ze światem, w którym człowiek z racji swego podobieństwa do
Stwórcy i duchowej natury odgrywa wyjątkową rolę. Inicjatorem tego dialogu
jest zawsze Bóg. Czyni to w najrozmaitszy sposób, między innymi przez samego człowieka, dając mu poznać poprzez
zdolność do autorefleksji i przekraczania własnego życia, iż już przez samą tę
możliwość jest dziełem Bożym, Jego epifanem, nie mówiąc o wszystkich innych
możliwościach i właściwościach ludzkiej
natury.
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De civitate..., XIII, 4.
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Tamże. XIII, 6.
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Tamże.
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Tamże. XIII, 8.
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De Trinitate..., 11, 17, 18.
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De civitate..., XVII, 18; Por. L. Ballay. Der Hoffnungsbegriff bei Augustinus. München 1963 s.
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Tak więc życie człowieka, to czas objawiania sobą i swym postępowaniem
Boga, a równocześnie czas przyjmowania
tego objawienia. To także czas grzechu,
czas łaski, czas życia i czas śmierci, poprzez które objawia się mądrość i dobroć
Boga. Miejscem, w którym się ten czas
spełnia i niejako spotyka z wiecznością,
jest właśnie ludzka dusza. Dlatego Biskup
Hippony wielokrotnie powtarzał słowa

„In te anime meus tempora mea metior”
(w tobie, o duszo, odmierzam mój czas)52,
określając zarazem czas jako „distentio
animae” (rozpiętość władz duchowych
duszy)53. Człowiek więc z racji pośrednictwa między światem ducha, a światem materii zajmuje wyjątkowe miejsce
w tym procesie objawienia się Boga poprzez stworzenie.

Szlakiem pielgrzymki - Węgry
(11.05.2013r.)

52

Confessiones XI, 15, 16, 19, 21, 27, 36.
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Tamże XI 26, 29, 33, 39.
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