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AZ I. ZSOLTÁR

1. Boldog ember, ki el nem indult a gonoszok tanácsán: a mi Urunk Jézus Krisz
tusra, az Úristentől való emberre értendő ez. Boldog ember, ki el nem indult a
gonoszok tanácsán: mint a földből való ember, ki egyetértett a kígyó által rá
szedett feleségével, hogy lsten parancsait megszegje. És meg nem állt a bűnösök

útján: mivel a bűnösök útjára lépett, úgy születvén meg, miként a bűnösök, de
nem állt meg ott, minthogy nem ejtette rabul az evilági csábítás. És a pestis
székébe le nem ült: nem akart nagyravágyon földi birodalmat; azért értelmez
hetjük helyesen így a pestis székét, mert alig akad olyan ember, kiből hiányozna
a hatalomvágy és ne törekedne földi dicsőségre; a pestis ugyanis széles körben ter
jengő betegség, mely mindenkit vagy majdnem mindenkit magával ragad. De
talán még inkább érthetünk a pestis székén veszélyes tant, melynek szava, mint
a rákfekély terjed (II. Tim 11,17). Ezután meg kell vizsgálnunk az igék rendjét:
elindult, megállt, leült: elindult ugyanis, amikor eltávolodott az Istentől; megállt,
arnikor a bűnben gyönyörűséget talált; leült, amikor saját gőgjében megerősödve

többé nem tudott visszatérni, hacsak nem az által megszabadítva. aki nem indult
el a gonoszok tanácsán, nem állt meg a bűnösök útján és nem ült le a pestis
székébe.

'!. Hanem az Úr törvényében volt az ő akarata és az ő törvényén elmélkedik
c?jjel és nappal. A törvény nem az igaz emberre tétetett, mínt az Apostol mondia
(L Tim 1,9); mivel más a törvényben benne lenni és megint más a törvény alatt
Jenni: aki a törvényben van, az a törvény szerint cselekszik, aki viszont a tör
vény alatt van, azt kényszerítik arra, hogv a törvény szerint cselekedjék. Ez tehát
szabad, az pedig szolga, Más tehát az a törvény, amit előírnak és rákényszerí
tenek a szolgára, és más az, amit elméjével lát be az, aki nincs rászorulva az
előírásokra. Elmélkedik éjjel és nappal: ez vagy azt jelenti, hogy megszakítás
nélkül, vagy pedig nappal: öröm idején, éjszaka: a megpróbáltatások közepette;
erre vonatkozóan mondatik ugyanis: Abrahám látta az én napomat és örvendezett
(János VIII,56); a megpróbáltatásokra vonatkozóan pedig: Még éjszaka is oktattak
engem az én veséim (Zs XV,7).

3. És olyan lesz, mint a vizek folyása mellé ültetett fa: a vizek folyása mellé
ültetve, azaz mintegy a Bölcsesség mellé, mely méltóztatott az embert felemelni
,Lé üdvösségre, a fa magát az embert jelenti. Értelmezhető tehát úgy, ahogy egy
másik zsoltár mondja: Isten folyója telve van vizzel (Zs LXIV,lO). Vagy pedig
(ültetve) mintegy a Szentlélek mellé, eszerint: O maga fog benneteket megkeresz
telni a Szentlélekben (Máté 111,11); vagy eszerint: Aki szomjazik, jöjjön és igyék
(János VII,37); vagy eszerint: Ha ismeméd az Isten ajándékát és hogy ki az, aki
tőled vizet kér; te kértél volna tőle, és adna neked élő vizet, melyből ha valaki
hzik, nem szomjazik meg soha többé; de az örök éleire szökellő viz forrása fa
kad őbenne (János IV,10,13,14). Vagy pedig a vizek folyása mellé, azaz mintegy
ól népek bűnei mellé, mivel a vizek népeket is jelentenek az Apokalipszisben
(XVII,15); a folyás pedig joggal jelent sodródást, mely a megtántorodáshoz ve
zet. A fa pedig a mi Urunk, ki a lefutó vizekből, azaz a bűnös népek közül
húzza ki övéit tanításának útján gyökereire. 'Gyümölcsöt terem, azaz egyházakat
hoz létre; a maga idejében, azaz, miután megdícsöült a feltámadásban és a
rnennybemenetclben. Akkor ugyanis a Szentlelket Apostolaihoz elküldve és őket

nitükben megerősítve s szétküldve a népek közé, egyházakat gyümölcsö~ött, És
levele nem hull le: azaz szavában nem lesz tévedés; mivel minden test olyan,
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mint a széna, az ember dicsősége pedig, mint a mező virága: a fú elszárad, a vi
rág lehullik, Isten igéje azonban mindörökre megmarad (lzaiás XL,6-8). S min
den, amit tesz, áldott lesz: azaz, amit csak e fa nyújt, mindent el kell fogadni,
a gyümölcsöket és a leveleket, azaz a tetteket és a szavakat.

4. Nem így a gonoszok, nem így, hanem, mint a porszem, amit elsodor a szél
a föld színéről. A föld itt az Istenben való szílárdságot jelenti, eszerint: Az Úr
az én örökségem része, az örökségem ígen becses nekem (Zs XV,5,6); vagy esze
rint: Tarts ki az Úr mellett, őrizd az lj útjait és fölmagasztal téged, hogy tied
lesz a föld (Máté V,4). A következő hasonlattal élhetünk: jnínt ahogy a látható
föld az embert külsőleg táplálja és hordozza, úgy ama láthatatlan föld az ember
bensőiét. E föld színéről sodorja le a szél a gonoszt, azaz a gőg, mivel az fúj.
Ettől őrizkedik az, ki lsten házának bőségétől megittasult, s ivott az iránta való
vágy patakjából, mondván: a kevélység lába közelembe ne jusson (Zs XXXV,9,12).
E földről sodorta le a szél azt, aki így szólt: Székhelyemet a távol Eszakra helye
zem és hasonió leszek a Legmagasságosabbhoz (lzaiás XIV,13,14). E föld színéről

sodorta le azt is, ki miután egyetértett és evett a tiltott fáról, elrejtőzött lsten
szIne elől (Gen 111,6,8). Hogy e föld az ember bensőjére vonatkozik, s hogy innen
a gőg veti ki őt, az a következőkből érthető meg leginkább: Miért elbizakodott a
föld és a hamu, ha életében elvetette benső részeit (Sir X,9,IO); ahonnan, ha ki
vettetett, méltán mondható, hogy magát vetette ki.

5. Ezért nem támadnak fel a gonoszok az ítéletre: azért ugyanis, mert miként
a porszemek, lesodortatnak a föld színéről. És helyesen mondja nekik, hogy ép
pen azt veszítik el a nagyravágyók, amire törekszenek, hogy ugyanis ítélhessenek.
Ez a következő mondatban még érthetőbben van kifejezve: sem a bűnösök az
igazak tanácsára. Meg szekta ismételni még egyszer, világosabban, amit fentebb
mondott, hogya gonoszok a bűnösöket jelentik, s ami fent az ítélet, az itt az
igazak tanácsa. De joggal érthet mást a gonoszokon és megint mást a bűnösökön.

mert bár minden gonosz bűnös is, nem minden bűnös gonosz. A gonoszok nem
támadnak fel az ítéletre: azaz feltámadnak ugyan, de nem azért, hogy megítél
tessenek, mivel már ki vannak jelölve a biztos büntetésre. A bűnösök pedig nem
az igazak tanácsára támadnak fel, azaz hogy ítéljenek, hanem hogy megítéltes
senek, Rájuk vonatkozik: Hogy kinek-kinek a munkája mit ér, azt tűz próbálja
meg: ha valakinek megmarad a munkája, elnyeri jutalmát, ha elég, kárt szen
ved, de ő maga megmenekül, mintegy atúz által (I. Kor 111,13,15).

6. Mível ismerte az Úr az igazak útját: Mint ahogy azt mondják: Az orvoslás
az egészséget ismerte, nem pedig a betegségeket ; és mégis, az orvoslás rnester
ségével lehet felismerni -a betegségeket. Ilyen értelemben mondható, hogy az Úr
ismerte az igazak útját, a gonoszokét pedig nem ismerte. Nem mintha lenne
valami, amit az Úr ne tudna, mégis azt mondla a bűnösöknek: Nem ísmertelek
benneteket (Máté VII,23). A gonoszok útja pedig elvész, mintha e helyett állna:
a gonoszok útját nem ismerte az Úr. De világosabban van kifejezve, hogy ha
valamiről nem vesz tudomást az Úr, az a pusztulást jelenti, tudomásulvétele
pedig a megmaradást: hogy az lsten tudása a léttel, nem tudása a nemléttel azo
nos. Mivel az Úr mondja: Vagyok, aki vagyok és Aki van, küldött engem (Exo
dus 111,14).

(MADAS EDIT fordítása)

I\lcgjegyzések: 1. Az enarratio magyarázatként való értelmezése Quintlllanustól származik
(l,4,2). - 2. Agoston zsoltárai sok tekintetben eltérnek a Jeromos-féle fordítástól, ezért, a
kommentár jobb érthetösége kedvéért, a bibliai idézeteknél is Agoston változatának fordí
tását adtam.
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