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Szent Ágoston zsoltárt magyaráz

(Részlet a 113 . zsoltárról mondott Enarratióból)

Amikor ezt a zsoltárt halljátok, ne gondoljátok, hogy régmúlt dolgokat
beszél el, hanem inkább a jövendőt mondja előre. Hiszen azok a csodák,
amelyek a zsidó néppel történtek, jelei voltak a jövendőnek

IZRAEL KIJÖVÉN EGYIJYfOMBÓL, JÁKOB HÁZA A BARBÁR NÉP
KÖZÜL. Ha erős szívvel megőrizzük azt a kegyelmet, amit megkaptunk,
mi vagyunk Izrael, Ábrahám ivadékai. Ábrahám ugyanis , aki ígéretet
kapott arra, hogy sok nép atyjává lesz, nemcsak a testi körülmetélés
jegyét viselő nép atyja lett. Nyíltan megmondatott neki: "Tebenned nyer
áldást a föld minden népe." Tehát egyetlen keresztény se gondolja, hogy
idegen számára az Izrael név. Azokkal együtt ugyanis , akik a zsidók k özül
hívők lettek, elsősorban az apostolokkal együtt, a Szegletkő révén
egyetlen közösséget alkotunk A keresztény nép tehát Izrael,Jákob háza.
Az "Egyiptom" szö pedig csapást, elnyomást, elnyomót jelent. Ezért
gyakran szerepel ennek a világnak jelképeként. rnelyt ől lélekben el kell
szakadnunk, "nehogy egy igát húzzunk a hitetlenekkel". Mindenki csak
úgy lehet a mennyei Jeruzsálem polgárává, ha lemond erről a világról.
Ugyanúgy, ahogy a zsidóknak el kellett hagyniuk Egyiptomot, hogy
elindulhassanak az Ígéret földjére. De ők csak akkor indulhattak el,
amikor Isten megszabadította őket; ugyanígy a világtól is csak az
fordulhat el, akit Isten irgalma megsegít. Ami akkor előképkéntegyszer
megtörtént, most az egyház minden egyes gyermekében újra lejátszódik
Ismerjétek fel, hogy ti, akik ellene mondtatok ennek a világnak, már
kijöttetek Egyiptomból; ti, akik elhagytátok a pogányok káromkodásait,
kijöttetek a barbár nép közül. Barbár ugyanis az a nyelv, amely nem tudja
dicsérni az Istent, de nem barbár a tiétek, akik az alleluját éneklitek
LŐNJúDEA AZŐ SZENTÉLYE, IZRAEL AZŐ BIRODALMA. "Nem az a

zsidó, aki látszat szerint az, hanem aki bensejében az, és szíve nem betű

szerint, hanem lélek szerint körülmetélt." (Róm 2, 28) Kérdezzétek
meg szíveteket: ha körülmetélte a hit és megtisztította a bánat, akkor
bennetek lőn Júdea az Úr szentélye és Izrael az ő birodalma. Hiszen
hatalmat adott nektek arra, hogy Isten gyermekeivé legyetek


