
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Oktatók! Tisztelt Hallgatók! 

 

Szent Ágoston zsoltármagyarázatait, Diós István fordításában, a Jel Kiadó 2017. óta, 

hét kötetben jelentette meg. Nemrég jelent meg a hetedik kötet. 

„A szeretet kiválóbb útja 

7. Ami az út, ugyanazok az utak, mint ahogy ami az Egyház, ugyanazok az egyházak is, és 

ami az ég, ugyanazok az egek is. Mondják többes számban és mondják egyes számban is. 

A Egyház egységéi miatt egy Egyház: Egy az én galambom, anyjának egyetlenje. A 

helyenkénti testvéri gyülekezetek miatt sok az Egyház: A Krisztusban lévő júdeai egyházak - mondja - örültek 

amiatt, hogy az, aki eddig üldözött minket, most evangelizálja a hitet, amelyet korábban pusztított és dicsőítették 

bennem az Istent. 

Így beszélt az egyházakról és így szól az egy Egyházról: Se zsidót, se pogányt, se az Isten Egyházát ne 

botránkoztassátok meg. 

Ugyanígy utak is, út is, ösvény és ösvények is. 

Miért ösvények és ösvény? Ahogyan megindokoltuk, hogy miért egyházak és Egyház, ezt is meg kell 

indokolnunk. 

Isten ösvényeiről beszél, mert sok a parancsolat; és mivel a sok parancsolat egyben foglalható össze, mert a 

Törvény teljessége a szeretet, azért ezek az utak sok parancsolatban egybe futnak össze, és egynek mondja, mert 

a mi utunk a szeretet. 

De lássuk, hogy út-e a szeretet. Halljuk az Apostolt: mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. 

Mit nevezel, ó Apostol Mindennél magasztosabb útnak? 

Hogy mit, halljad: Szóljatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc 

vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a 

tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bemme, mit sem érek, Szétoszthatom 

mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem 

használ nekem. Tehát a szeretetet nevezte mindennél magasztosabb útnak. 

Nagy ez az út, testvérek, nagy csoda lakik benne. Ez az út biztonságos, mert mindennél magasztosabb és 

kiválóbb, mert ez felülmúlja azt, ami kiemelkedő. Nincs kiemelkedőbb a szeretet útjánál és nem járnak rajta 

mások, csak az alázatosak. 

Tehát ezeket az ösvényeket nevezi a szeretet parancsolatainak. Te ismereted az én ösvényeimet - mondja; te 

ismerted, mert amit érted szenvedek, szeretetből szenvedem; te ismerted, mert a bennem lévő szeretet mindent 

elvisel; te ismerted, mert ha odaadom is a testemet, hogy elégjek, az enyém az, ami nélkül semmit sem használ 

az elégés az embernek.” Részlet, 142-143. p. 
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