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Hogyan tanulta meg Szent
Ágoston a Biblia szeretetét
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Szent Ágoston korábban nem valami nagyon szerette a Bibliát, és sehogy sem
értette, hogyan találják azt mások érdekesnek.
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Sok keresztény számára a Biblia olvasása nem túlságosan élvezetes.
Kivételt képeznek az „érdekfeszítő” (azaz a legismertebb) részletek, a
Biblia többi része, úgy tűnik, csupán mítoszok, törvények, háborúk és
leszármazásrendek felsorolása, amiknek gyakran elég nehéz felfogni az
értelmét.
Ha volt már ilyen élményünk, meg kell mondani, nem vagyunk evvel egyedül!
Mások szintén érezték ugyanezt, mégpedig nem is a legkisebbek. Szent Ágoston,
aki igen nagy szent, a latin Egyház négy Egyházatyáinak egyike, szintén nem
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tartotta valami sokra a Bibliát. Éveken át nem is volt kedve kinyitni a Bibliát,
inkább klasszikus olvasmányokba merült el, Cicerót, Vergiliust olvasta.
Vallomásaiban így ír a Bibliáról:
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„És képtelen voltam belehatolni, sem magamat hozzáhajlítani stílusához. Akkor
ugyanis még nem úgy gondolkodtam felőle, mint ahogyan ma szólok róla: úgy
vélekedtem, méltatlan dolog párhuzamba állítani a cicerói magasságokkal.
Kevélységem lenézte egyszerűségét, szemem nem volt képes mélységeibe
behatolni”.
A Biblia írásainak stílusa nem felelt meg Ágostonnak, aki klasszikus retorikával
átitatva jóval többre tartotta a költők és filozófusok írásait, amikhez hasonlítva a
Biblia stílusa hétköznapi és emelkedettség nélküli. Szíve azonban változáson ment
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át, amikor Szent Ambrus elkezdte tanítani, hogyan olvassa a Szent Írásokat.
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Ágoston megtanulta méltányolni a bibliai szövegek különleges szépségét.
Vigasztalást talált Szent Pál leveleinek olvasásában, és lelkesedése fokozódott,
amikor János evangéliumát olvasva felfedezte a rendkívüli kapcsolatot az apostol
írásai és a különböző filozófiai tanok között. De az Írások iránti szeretetét
leginkább az a szellemi tapasztalat pecsételte meg, ami végül megtéréséhez
vezetett.
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„A megtört szív teljes keserűségével sírtam. Hirtelen valamelyik szomszédos
házból felhangzott egy hang, egy gyermek, vagy fiatal leány hangja, aki énekelt és
folytonosan ezt ismételgette: „Vedd és olvasd! Vedd és olvasd!” Azonnal –
megváltozott kedéllyel – nekiláttam keresgélni a fejemben, hogy amit hallok, az
vajon egy ismert gyermekmondóka refrénje-e, de semmi hasonlóra nem tudtam
visszaemlékezni. Felkeltem és nem tudtam másra gondolni, mint isteni
útmutatásra, arra, hogy fel kell nyitnom az apostol könyvét és olvasnom azt a
fejezetet, ahol kinyílik. (…) Gyorsan visszatértem arra a helyre, ahol Alypius
barátom ült, mert amikor felkeltem, otthagytam az apostol könyvét. Kézbe vettem
az írást, felnyitottam és csendben olvastam az első fejezetet, amire a tekintetem
esett: «Éljünk tisztességesen, ne evés-ivásban és részegeskedésben, ne
kicsapongásban és tobzódásban, ne civakodásban és versengésben.
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öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket,
nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen. » (Róm13, 13-14). Nem akartam tovább
olvasni – nem is volt szükségem többre. Alig végeztem e néhány sorral, szívemben
a biztonság világossága áradt el, eloszlatva a bizonytalanság homályát”.
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Természetesen nem adatik meg mindenkinek, hogy Szent Ágostonhoz hasonlóan
ilyen szellemi tapasztalatok részese lehessen, de mind megtanulhatjuk szeretni az
Írásokat, ha felfedezzük, hogyan kell azokat olvasni. A Biblia olvasása nem
hasonlít egy regény olvasásához, zavarba ejtő lehet azoknak, akik először
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kerülnek szembe vele. Amikor lassan megértjük, hogy mennyire egymáshoz
kapcsolódik minden szereplő és az összes esemény, életre kel a szöveg és
kibontakozik teljes értelme.
Néhány tanács a Biblia olvasásának megtanulásához

K
at

ol

1. Válasszunk olyan fordítást, ami megfelel nekünk.
2. Jegyzeteljünk: ne sajnáljuk a fáradságot egyes részeket aláhúzni, vagy
kiírni azokat a részleteket, amelyek nyomot hagytak bennünk (így jártak el
a középkori szerzetesek is a kézirataikon).
3. Még jobb: másoljuk le ezeket a részeket egy e célra szánt füzetbe: a
leírás folyamata jól segít abban, hogy a bibliai szövegek emlékezetünkbe
maradjanak.
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Olvassuk a szövegeket hangosan: tény, hogy egyesek jobban
megjegyeznek egy szöveget, ha hallják, mint ha olvasnák vagy leírnák azt.
Ezért hirdetik ünnepélyesen a szentmisében az Evangéliumot. Ha
idegenkedünk attól, hogy egymagunkban hangosan olvassuk a Bibliát,
ajánljuk fel a hangos felolvasást családon belül, baráti körbenvagy egy
Bibliát tanulmányozó csoportban. Együtt megosztani a Biblia szövegeit
mindig jó tanulási forrás, és érdekes megbeszélésekre ad alkalmat. Végül,
meg lehet kísérelni a Bibliát hallgatni hangoskönyv formájában is.
5. Imában kérjük az Urat, világosítsa meg értelmünket a szövegek
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Forrás: Aleteia
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megértésére. Mielőtt a szövegek olvasásába kezdenénk, vagy közben,
kérjük Istent, hogy tanítson, nyissa meg értelmünket és szívünket – mert
nem csak a felfogóképességről van szó, hanem arról is, hogy megérintsen
a szöveg, hogy felfedezzük mindazokat a kincseket, amik a bibliai
szövegben rejtőznek.
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Fordította: Dr. Seidl Ambrusné
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