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Uke 34
28. august: Augustin av Hippo
Biskop og kirkelærer (354 - 430)
Aurelius Augustinus var født i Nord Afrika. Hans mor Monica (minnedag 27. august, se også
15. august: ”Hellige mødre”) gav ham en kristen oppdragelse. Han var i flere år tilhenger av
blandingsreligionen manikeisme. Som lærer i talekunst i Italia ble han preget både av nyplatonsk filosofi, og av biskop Ambrosius i Milano. Da han leste bibelteksten fra Rom 13,1114 førte dette til hans omvendelse. I 395 eller 396 ble han biskop i Hippo i Nord Afrika. Han
ble en av vestkirkens store kirkelærere. Hans syn på teologiske spørsmål som den såkalte
”arvesynden” og Guds frie nåde uavhengig av menneskets gjerninger har farget hele
middelalderens teologi. Tomas Cahill sammenligner Augustin med den 35 år yngre Patrick
(se 17. mars) og får dermed fram Augustins (og Romerkirkens) mer negative menneskesyn,
og Patricks (og den keltiske kirkens) mer positive: Augustin så inn i sitt eget hjerte og så den
mørke siden hos menneskene, synden. Mens Patrick så inn i andres hjerte og så den lyse
siden: Selv slavehandlere kan vende om.1
Augustins ”Bekjennelser” (Confessiones) er en selvbiografisk beretning om hvordan han
nådde fram til sann gudserkjennelse. Augustin døde med ordene fra Sal 42,3 på leppene.
I en del av dagens keltisk kristne litteratur får Augustin skylden for å ha preget kirken med
kroppsfiendtlig filosofi.2 Da tolker man Augustin som negativ påvirket av ny-platonismen:
Den skapte verden er (bare) en (dårlig) kopi av Guds gode skaperdrøm, og har lite verdi.
Andre derimot forstår Augustin som positiv preget av ny-platonismen og som en stor
inspirator for de keltiske kristne: Selv om Skaperen er adskilt av skaperverket, er alt som er
skapt en ”link” til Gud. Skaperverket er (nesten som) et sakrament som peker tilbake til
skapelsen og framover til frelsen.3
Bønn: Herre, våk med dem som … våker og sørger. Forbarm deg over dem som kjemper med
uro og tvil, ta de syke i din varetekt, skjenk lindring til alle som lider, velsign de døende, omgi
oss med ditt vern og gi oss din hellige fred.
(Augustin, bønn 302 i Norsk Salmebok med bønnebok, oversettelse fra Katolsk bønnebok)
Du, o Herre, har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.
(Augustins bønn, bønn 30 i Norsk Salmebok med bønnebok)
Bibeltekster:

Sal 42

Rom 13,11-14

Luk 14,15-24

Andre merkedagar:
21. august: Ragnvald Orknøyjarl ble født ca 1100 på Jæren. Han begynte byggingen av
Magnuskatedralen i Kirkwall (se Magnus 16. april). Han ble drept den 20. eller 21. august i
1158. Det oppstod sagn om mirakler ved hans grav i Magnuskatedralen.
27. august: Monika (født ca 332) var moren til Augustin (se 28. august). Hennes bønn var at
Augustin måtte vende om til kristen tro. Som enke fulgte hun sin sønn til Milano og fikk
oppleve hans dåp påskenatten i 387. Hun døde høsten samme året på hjemreisen til Afrika.
1

Cahill: Slik reddet irene sivilisasjonen, s.121
I bønneboken ”Celtic Daily Prayer from the Northumbria Community” (s.135f) blir minnedagen for Augustin
byttet ut med en minnedag for Augustins motstander, den keltiske munken Pelagius.
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