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INDLEDNING

Augustin (354-430) var i slutningen af 388 vendt tilbage til sit
hjemland, det romerske Nordafrika, efter flere års ophold i Itali-
en. Disse år havde medført radikale ændringer i hans tilværelse.
I sommeren 386 oplevede han et filosofisk-religiøst gennem-
brud til en nyplatonisk farvet kristendom, og samtidig opgav
han sit arbejde som lærer i retorik med de muligheder for en vi-
dere social opstigning, som det gav, for at hellige sig et asketisk
liv som forfatter. Hele den udvikling, der kulminerede ved den-
ne lejlighed, har Augustin selv skildret i sine Bekendelser, som er
skrevet godt ti år senere. Dette værk har jeg udgivet i dansk
oversættelse (Skt. Ansgars Forlag, 1988 og senere). Fra forfatter-
skabets første år stammer bl.a. de Filosofiske dialoger, som jeg
også har oversat (bd. 1-3, Anis, 1999-2002).

Ved sin tilbagekomst til Afrika tog Augustin først ophold i
fødebyen Tagaste (nuværende Souk Ahras i Algeriet), hvor han
etablerede et religiøst bofællesskab med nogle venner og tros-
fæller, deriblandt sin 16-årige søn Adeodatus, der imidlertid
døde senest i 390. Allerede i det sidste år af sit ophold i Italien
havde Augustin påbegyndt et omfattende opgør med manikæ-
erne, hvis lære han tidligere havde bekendt sig til. Et andet stør-
re projekt med at skrive grundlæggende fremstillinger af alle de
syv »frie fag« måtte han derimod henlægge; kun værket om
Musikken blev færdiggjort. I begyndelsen af 391 foretog han en
rejse til havnebyen Hippo Regius (nuværende Annaba i Algeri-
et), bl.a. for at undersøge mulighederne for at flytte dertil. Un-
der sit ophold kom han imidlertid under hårdt pres og måtte
indvilge i at blive præst i byen, hvis biskop Valerius havde
sprogproblemer og derfor greb lejligheden til at sikre sig en højt
kvalificeret medhjælper som prædikant, og senere en efterføl-
ger, i Augustin, hvis bispevielse fandt sted i 395. Resten af sit liv
tilbragte han i dette embede.

Augustins forfatterskab er stort og velbevaret, og det omfat-
ter adskillige genrer: breve, prædikener, bibelkommentarer, de
teologiske hovedværker, hvortil foruden Bekendelser må regnes
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Treenigheden og Guds stad, samt en lang række småskrifter af op-
byggelig eller polemisk karakter. Hovedmodstanderne var, i
kronologisk rækkefølge: manikæerne, donatisterne og pelagia-
nerne. De to sidstnævnte bekæmpede Augustin som henholds-
vis skismatikere og kættere. Den gnostisk-dualistiske manikæ-
isme havde derimod snarere karakter af en selvstændig religi-
on, selv om dens tilhængere gjorde krav på at repræsentere den
sande kristendom og bl.a. angreb den katolske (dvs. almindeli-
ge) kristendom for at have forfalsket det oprindelige budskab.
Augustin havde tilsluttet sig manikæismen gennem ni år (373-
82), men havde i det lange løb fundet den utilfredsstillende,
især intellektuelt.

De småskrifter om troen, som er oversat i nærværende bind,
har i større eller mindre grad den manikæiske strid som bag-
grund, og de er inspireret af det erkendelsesfilosofiske gennem-
brud, som ledsagede Augustins endelige tilslutning til kristen-
dommen i dens katolske udgave. Ligesom i de filosofiske dialo-
ger anser han troen, og dermed anerkendelsen af en autoritet,
for en nødvendig forudsætning for at nå til egentlig erkendelse.
Dette syn støttes både af daglig erfaring og af et skriftsted (Esa-
jas 7,9), der i Augustins bibel lød: »Hvis I ikke tror, vil I ikke for-
stå«; danske oversættelser har her en helt anden ordlyd.

Den sande religion (De vera religione) er fra 390. Augustin om-
taler det i sit værk Tilbagekaldelser (eller Revisioner) som det sid-
ste, han skrev før præstevielsen i 391. Her hedder det: »Den-
gang skrev jeg også en bog om Den sande religion, hvori der på
mangfoldige måder og med mange ord argumenteres for, at
sand religion består i at dyrke den ene sande Gud, det vil sige
treenigheden, fader, søn og helligånd, endvidere at det af hans
store barmhjertighed er overdraget menneskene at udfolde den
kristne religion, som er den sande religion, i tiden, samt hvorle-
des de må gøres egnede til denne gudsdyrkelse med en vis
mildhed – (iflg. andre håndskrifter: »en vis livsførelse«). Denne
bog taler dog især imod manikæernes to naturer« (Retr. 1,13,1).
Augustins enkeltkommentarer til værket findes i noterne til
nærværende oversættelse.

Den sande religion former sig som et bredt anlagt forsvar for
kristendommen som en åbenbarings- og frelseshistorie, der
samtidig kan erkendes som den eneste sande filosofi, hvorigen-
nem såvel menneskeheden som den enkelte føres tilbage til sin
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skaber. I kort form fremlægger Augustin her adskillige af de te-
maer, han siden skulle tage mere udførligt op, bl.a. i Guds stad.
Over for manikæerne hævder han, ligesom i den samtidige dia-
log Den frie vilje, at det ondes oprindelse udelukkende skal sø-
ges hos menneskene. Hele værket er henvendt til Romanianus,
Augustins noget ældre ven, som havde spillet en central rolle i
hans tidligere livsforløb. Romanianus, der var en velstillet og
indflydelsesrig mand i Tagaste, havde ydet Augustin økono-
misk og personlig støtte under hans studier og etablering som
retoriklærer i Karthago. Samtidig havde han, sammen med an-
dre venner, fulgt ham i tilslutningen til manikæismen, men han
stod tøvende over for Augustins omvendelse til kristendom-
men, der for den sidstnævnte var ensbetydende med et asketisk
liv. Under opholdet på landejendommen Cassiciacum nord for
Milano i efteråret og vinteren 386-7 havde Augustin haft Roma-
nianus' unge søn Licentius og en af dennes jævnaldrende ven-
ner med som privatelever. De optræder da også som samtale-
partnere i de tidligste dialoger (Filosofiske dialoger bd. 1). Den
første af disse Mod akademikerne er tilegnet Romanianus. Den
rummer foruden en taknemmelig indledning en direkte opfor-
dring til ham om at vende det verdslige livs storme ryggen og
søge tilflugt i filosofiens trygge havn.

Et sted i Mod akademikerne (2,3,5, Filosofiske dialoger 1, s. 44)
skriver Augustin til Romanianus: »Hvad den ... hindring angår,
at du måske regner med, at du har fundet noget, skønt du end-
nu var søgende og tvivlende, da du forlod os, så vil den overtro,
der kan være vendt tilbage i din bevidsthed, utvivlsomt blive
kastet ud, dels når jeg sender dig en af vores diskussioner om
religion, dels når jeg selv kommer og drøfter mange ting med
dig«. Det er dette løfte, han opfylder med Den sande religion. Om
skriftet har overbevist Romanianus, vides ikke. Nogle år senere
benyttede Augustin sig af hans indflydelse for at opnå kontakt
med den berømte Paulinus af Nola. I Bekendelser omtales Roma-
nianus i venlige, men neutrale udtryk.

Som sit næste skriftlige arbejde umiddelbart efter Den sande
religion nævner Augustin i Tilbagekaldelser Nytten af at tro (De uti-
litate credendi). Det hedder her: »Men da jeg var blevet præst i
Hippo Regius, skrev jeg en bog om Nytten af at tro til en ven,
som jeg vidste var blevet bedraget af manikæerne og stadig sad
fast i den vildfarelse, så han gjorde nar af den katolske troslære,
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fordi den påbød mennesker at tro i stedet for at lære dem med
sikre fornuftgrunde, hvad der var sandt« (Retr. 1,14,1). Om
skriftets adressat Honoratus vides ikke andet end, hvad der
umiddelbart kan læses ud af det. Dets karakter og hele tone er
langt mere polemisk; man fornemmer den nyomvendtes behov
for at gøre op med sine egne tidligere fejltagelser. Argumentati-
onen vedrører dels forståelsen af bibelen, hvor Augustin bygger
på de metoder, som grammatikerne havde udviklet for den an-
tikke litteraturs vedkommende, dels selve troen som erkendel-
sesform.

Troen og trosbekendelsen (De fide et symbolo) adskiller sig tyde-
ligt fra de første to skrifter i dette bind, både med hensyn til om-
fang, stil og målgruppe. Augustin skriver selv i Tilbagekaldelser:
»På samme tid holdt jeg som præst et foredrag om Troen og tros-
bekendelsen for biskopperne og efter deres befaling, da de af-
holdt et fuldtalligt koncil for hele Afrika i Hippo Regius. Da fle-
re af dem, som satte personlig pris på mig, ivrigt opfordrede
mig til det, udgav jeg foredraget i bogform. Heri bliver selve
emnerne behandlet på en sådan måde, at man ikke kan læse
den ordlyd, som det overdrages til dåbskandidaterne at huske
udenad« (Retr. 1,17,1). Datoen for foredraget opgives andet-
steds til den 3. december 393. De forsamlede biskopper, som
næppe alle har været lige filosofisk trænede, har uden tvivl væ-
ret nysgerrige efter at se og høre Augustin, der allerede havde
vundet en vis berømmelse. Troen og trosbekendelsen er blevet ka-
rakteriseret som en sammentrængt og forenklet udgave af Den
sande religion, forsynet med skriftsteder, men med den samme,
tidligt udviklede sikkerhed i anslaget (Peter Brown). Den tros-
bekendelse, der ligger til grund for Augustins foredrag, er den
almindeligt anvendte dåbsbekendelse; i forhold til »den apo-
stolske« mangler kun leddene »nedfaret til dødsriget« og »de
helliges samfund«.

Skriftet Troen på ting man ikke ser (De fide rerum quae non viden-
tur) er ikke omtalt i Tilbagekaldelser, men dets ægthed er sikret
ved omtale i et af Augustins breve (231,7). Der er formentlig tale
om en prædiken, måske i noget udvidet form. Til dateringen
har man villet hæfte sig ved det sted (7,10), hvor det hedder, at
»vi ser, at de falske guder er blevet forladt, og deres billedstøtter
er blevet sønderbrudt overalt, templerne er nedrevet eller for-
andret til andet brug, alle de tomme riter er udryddet af menne-
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skers sløve brug« osv. Dette sammenholdes med nogle for-
holdsregler mod templerne fra statens side i 399; men dels var
kejser Honorius' politik ikke konsekvent på dette område, dels
forekommer Augustins udtalelser mig for almindelige til, at der
kan drages alt for konkrete slutninger af dem. Derimod er der
tydeligt sammenfald mellem argumentationen i Nytten af at tro
og Troen på ting man ikke ser. Jeg antager derfor, at skriftet er ble-
vet til i samme periode, dvs. i Augustins præsteår 391-5.

Tekstgrundlaget er for Den sande religion, Nytten af at tro og
Troen på ting man ikke ser J. Pegons udgave (1951), for Troen og
trosbekendelsen J. Rivieres udgave (1947), begge i serien Bibli-
othèque Augustinienne. Udgivelsen har modtaget støtte fra
Jens Nørregaard og Hal Kochs Mindefond, som jeg takker for.

Torben Damsholt
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Indledning (1,1-6,11). Oversigt (7,12-10,20). Det ondes oprindel-
se og frelsen (11,21-17,34). Skabelsen og synden (18,35-23,44).
Autoritet og fornuft som frelsesveje (24,45-36,67). Fornuft og fri-
stelser (37,68-41,78). Kødets lyst (42,79-45,83). Ærelyst (45,84-
48,93). Nysgerrighed (49,94-51,100). Lasterne viser hen til dy-
derne (52,101-54,106). Afslutning (55,107-113).

Nytten af at tro
Forord (1,1-3). Den rette forståelse af det gamle testamente (2,4-
6,13). Kirkens autoritet (7,14-12,27). Autoritet og tro (13,28-
17,35). Slutning (18,36).

Troen og trosbekendelsen
Forord (1,1). Første trosartikel (2,2-3). Anden trosartikel (3,3-
8,15). Treenigheden (9,16-18). Tredje trosartikel (9,19-10,24).
Slutning (10,25).

Troen på ting man ikke ser
Tro i dagliglivet (1,1-2,4). Profetier (3,4-7,10). Slutning (8,11).
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DEN SANDE RELIGION

1.1 Vejen til alt, hvad der hedder et godt og lykkeligt liv, består i
den sande religion, hvor man dyrker den eneste Gud og med
den reneste fromhed erkender ham som ophav til al natur, ham
som både begynder og fuldender og opretholder hele universet.
Derfor er det ikke svært at indse, at det er en fejl hos nogle folk,
at de har foretrukket at dyrke mange guder frem for den ene
sande Gud og herre, mens deres vise, som de kalder filosoffer,
havde skoler, hvor man var uenige, men havde templerne fæl-
les. Hverken folk eller præster var nemlig uvidende om, hvor
forskellige deres anskuelser var om selve gudernes natur, da de
ikke var bange for at fremføre hver sin mening offentligt, men
prøvede at overbevise alle, hvis de kunne. Alligevel var der in-
gen, der forhindrede dem i at komme til de fælles helligdomme
med hver deres indbyrdes uenige tilhængere. Nu drejer det sig
ikke om, hvem af dem der havde mest ret; men så vidt jeg kan
se, er det tydeligt nok, at de med hensyn til religionen antog en
ting sammen med folket og privat forsvarede noget helt andet,
mens det selvsamme folk hørte på.

2.2 Sokrates siges dog at have været mere dristig end andre ved
at sværge ved en hund, en sten, eller hvad der ellers forelå og li-
gesom faldt ham i hånden, når han skulle sværge. Jeg tror, han
forstod, at et hvilket som helst naturens værk, der blev til ved
det guddommelige forsyns styrelse, var meget bedre end men-
neskers og alle håndværkeres arbejder og derfor også mere
værdigt til guddommelig hæder end de ting, der blev dyrket i
templerne. Ikke fordi en sten og en hund virkelig skulle dyrkes
af de vise, men for at de, der kunne, på den måde skulle forstå,
at menneskene var nedsunket i så stor en overtro, at hvis de vil-
le ud af den og indså, at dette var et skændigt skridt på vejen,
som de skammede sig over at tage, så var det meget mere skam-
meligt at blive i deres skændsel. Samtidig belærte han også
dem, der var af den anskuelse, at denne synlige verden er den
højeste Gud, om deres skændighed, da det så måtte være en ri-
melig følge, at de dyrkede enhver sten som en del af den højeste
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Gud. Hvis de afviste det, måtte de ændre opfattelse og søge den
ene Gud, der alene står over vores tænkeevne, og som må have
skabt alle sjæle og hele denne verden. Derefter skrev Platon, og
han er mere behagelig at læse end dygtig til at overbevise. Disse
mænd var nemlig ikke født til at vende deres folks anskuelse
bort fra overtroen på afgudsbilleder og fra denne verdens tom-
hed, hen til en sand dyrkelse af den sande Gud. Derfor deltog
også selv Sokrates i folkets tilbedelse af gudebillederne, og efter
hans domfældelse og død vovede ingen at sværge ved en hund
eller at kalde en hvilken som helst sten for Jupiter. Man nøjedes
med at huske det og skrive om det. Om det skyldtes frygt for
strenge konsekvenser eller erkendelse af tidsomstændigheder-
ne, skal jeg ikke kunne sige.

3.3 Men det tør jeg dristigt sige, trods alle dem, der stædigt bli-
ver ved med at elske filosoffernes bøger, at i den kristne tidsal-
der er der ingen tvivl om, hvilken religion man snarest skal hol-
de sig til, som er vejen til sandhed og lykke. For hvis Platon selv
var levende og ikke afviste mine spørgsmål, eller snarere, hvis
en af hans disciple, dengang da han levede, spurgte ham ud og
så blev overbevist af ham om følgende: Sandheden kan ikke ses
med legemlige øjne, men af det rene sind, og enhver sjæl, der
holder sig til den, bliver lykkelig og fuldkommen, og intet hin-
drer os mere i at indse sandheden end et liv i vellyst og falske
billeder af sanselige ting, der er indpræget i os gennem legemet
af denne sanselige verden og vækker forskellige fejlagtige an-
skuelser. Derfor skal bevidstheden helbredes, så den kan be-
tragte tingenes uforanderlige form og den skønhed, der altid er
den samme og overalt er sig selv lig, ikke udbredt på flere ste-
der eller skiftende i tiden, men en og den samme i enhver hen-
seende, den som mennesker ikke tror er til, skønt den netop er
til i sandhed og i højeste grad, mens alt andet fødes, dør, flyder
og glider; og dog er det kun til i kraft af den evige Gud, der har
skabt det ved sin sandhed, og af det er det kun givet den fornuf-
tige og forstandige sjæl at nyde beskuelsen af hans evighed, at
påvirkes og smykkes af den og selv at kunne gøre sig fortjent til
evigt liv. Men så længe sjælen bliver såret af kærlighed og smer-
te over ting, der opstår og forgår, og er så optaget af dette livs
vaner og legemets sanser, at den fortaber sig i tomme billeder,
så ler den ad dem, der siger, at der er noget, som hverken kan
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ses med disse øjne eller tænkes som et syn, men kun kan betrag-
tes med tænkeevne og forstand.

Altså, hvis en af Platons disciple blev overbevist om dette,
og han så spurgte ham, om man kunne tænke sig, at der var en
stor og hellig mand, der i det mindste fik folk til at tro noget så-
dant, hvis de ikke kunne begribe det, eller hvis de kunne begri-
be det, de så ikke blev indviklet i mængdens forkerte meninger
og begravet i populære fejltagelser, om man så ikke skulle anse
ham for værdig til guddommelig hæder, så ville Platon svare,
tror jeg, at det ville et menneske ikke kunne gøre, medmindre
selveste Guds kraft og visdom1 undtog ham fra tingenes natur
og oplyste ham, ikke med mennesker som lærere, men med en
indre oplysning2 lige fra vuggen, samt hædrede ham med så
stor yndest, styrkede ham med så stor kraft og tilførte ham så
megen majestæt, at han kunne foragte alt, hvad slette menne-
sker begærer, stræbe efter alt, hvad de afskrækkes af, og udrette
alt, hvad de beundrer, og således omvende menneskeheden til
en sådan frelsende tro ved sin store kærlighed og myndighed.
Men om hædersbevisninger ville han sige, at det var overflø-
digt at spørge, da det er let at bedømme, hvor megen ære vi
skylder Guds visdom, hvis værk og styrelse det ville være, at
denne mand for menneskehedens sande frelses skyld gjorde sig
fortjent til noget stort og overmenneskeligt for sit eget vedkom-
mende.

3.4 Men hvad nu, hvis dette er sket? Hvis det bliver berømmet i
skrifter og dokumenter? Hvis der er blevet udvalgt og udsendt
nogle mænd fra den eneste egn på jorden, hvor man dyrkede
den eneste Gud, og hvis de med kraftige gerninger og prædike-
ner har antændt den guddommelige kærligheds ild? Hvad hvis
de har bekræftet en frelsebringende lære og har efterladt lande-
ne oplyst til deres efterkommere? Og for nu ikke at tale om for-
tiden, som man altid kan forholde sig vantro til: Hvad hvis der i
dag prædikes for alle folkeslag, at i begyndelsen var ordet, og
ordet var hos Gud, og ordet var Gud; dette var i begyndelsen
hos Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det er intet blevet
til?3 Og for at sjælen kan blive helbredt til at opfatte, elske og
nyde dette ord, og for at tanken kan få kræfter til at optage så
stort et lys, bliver der sagt til de gerrige: »Saml jer ikke skatte på
jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og
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