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24. zsoltár

Miután Isten az egész emberiség Teremtője és Kormányzója, Dávid ezt megfontolván magasztalja fel azt a speciális kegyet, amivel Isten Ábrahám gyermekeihez viszonyult saját népévé választván őket az emberiség többi részével szemben, s felállítván a szentélyét, mint házát, hogy közöttük lakozhasson. Egyidejűleg azt is megmutatja, hogy jóllehet a szentély nyitva állt minden zsidó előtt, Isten nem állt közel mindegyikükhöz, csak azokhoz, akik őszintén félték és szolgálták Őt, s akik megtisztították magukat a világ szennyétől azért, hogy odaszánhassák magukat a szentségnek és az igazságosságnak. Sőt, miután Isten kegyelme világosabban megmutatkozott a templom felépítése után, ezt a kegyelmet a ragyogó költészet dalával ünnepli, hogy arra buzdítsa az igazi hívőket: nagyobb elevenséggel tartsanak ki az Ő szolgálatában és tiszteletében.

1. Dávid zsoltára. Az Úré a föld s annak teljessége; “Son contenu.” — Széljegyzet. “Azaz, a tartalma.” a föld kereksége s annak lakosai.
2. Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette.
3. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?
4. Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem emeli fel A Károli-fordításban a felemeli helyett az adja ige szerepel. Ez így nem túl magyaros, de Kálvin később ezzel az igével magyarázza részletesebben az igeszakaszt. – a ford. lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.

1. Az Úré a föld s annak teljessége. Sok más helyen is találkozunk Ábrahám gyermekeinek és az emberiség többi részének az összehasonlításával, hogy Isten bőkezű jósága, amivel kiválasztotta, és kegyeibe fogadta őket a többi nemzetek közül, még látványosabban ragyoghasson fel. A zsoltár elejének témája annak bemutatása, hogy a zsidók önmagukban semmivel sem rendelkeznek, ami feljogosítaná őket arra, hogy jobban, vagy meghittebben közeledjenek Istenhez, mint a pogányok. Miután Isten a gondviselésével őrzi meg a világot, az Ő kormányzásának hatalma egyformán kiterjed mindenre. Ezért mindenkinek imádnia kellene Őt, hiszen minden emberhez válogatás nélkül atyai gondoskodással viszonyul. Miután azonban a zsidókat az összes többi nemzetnél többre tartotta, szükségszerűen léteznie kellett közte és közöttük a kapcsolat valamiféle szent kötelékének, ami megkülönböztette őket a pogány nemzetektől. Ezzel az érvvel hívogatja és buzdítja őket a szentségre. Azt mondja nekik: ésszerű, hogy azok, akiket Isten a gyermekeivé fogadott, viseljék ennek valamiféle sajátos jelét, és ne legyenek teljességgel olyanok, mint az idegenek. Nem arra ösztönzi őket, hogy törekedjenek Isten befolyásolására másokkal szemben, hanem arra tanítja őket a kiválasztásuk végcéljából kiindulva, hogy akkor fognak az Isten által más nemzetekkel szemben rájuk ruházott tisztesség szilárd és békés birtokába lépni, ha becsületes és szent életre szánják oda magukat. “Qu’adonc ils entrerent en ferme et paisible possession de l’honneur que Dieu leur a fait par dessus les autres nations.” Hiába gyűjtettek egybe egy elkülönült testületbe, mint Isten saját népe, ha nem szánták rá magukat a szentség művelésére. Röviden, a zsoltáros Istent hirdeti ki az egész világ Királyának, hogy minden ember tudtára adja már a természet törvényeivel is, hogy Őt kötelesek szolgálni. S annak kijelentésével, hogy az emberiség kis részével kötötte meg az üdvösség szövetségét, valamint hogy a szent sátor felállításával Ábrahám gyermekeinek adta az Ő jelenlétének jelképét – amivel arról biztosította őket, hogy közöttük lakozik, – arra tanítja őket: törekedniük kell a szívük és a kezeik tisztaságára, ha az Ő szent családjának tagjai közé kívánnak számíttatni.
A teljesség szót illetően elismerem, hogy ez alatt minden gazdagságra tekint, amivel ékes a Föld, amint azt Pál szakértelme is bizonyítja, de kétségem sincs afelől, hogy a zsoltáros ezzel a kifejezéssel mégiscsak elsősorban az embereket illeti, akik a Föld leglátványosabb díszeit és dicsőségét képezik. Ha ők elbuknak, a Föld puszta és magányos képet fog mutatni, nem kevésbé visszataszítót, mint ha Isten megfosztaná minden más gazdagságától. Mi célból teremne oly sok féle gyümölcsöt oly nagy bőségben, s miért lenne oly sok kellemes és örömteli ország, ha nem az emberek hasznára és kényelmére? “Car a quelle fin font produits des fruits de tant de sortes, et en telle abondance, et qu’il y a tant de vieux de plaisance, si non pour l’usage et commodite des hommes ?” Ezért magyarázza Dávid a következő mondatban, hogy ő elsősorban az emberekről beszél. Az ő szokásos beszédmódja a kétszeri megismétlés, és itt a föld teljessége, és az annak lakosai ugyanazt jelentik. Nem tagadom azonban, hogy a gazdagságot is szemléli ez alatt a kifejezés alatt, amiben a Föld bővelkedik az emberek hasznára. Pál tehát (1Kor10:26), mikor az étkezésekkel kapcsolatosan értekezik, joggal idézi ezt az igeszakaszt a mondanivalójának alátámasztására, fenntartván, hogy semmiféle eledel sem tisztátalan, mert „az Úré a föld és annak teljessége”.
2. Mert ő alapította azt a tengereken. A zsoltáros itt azt az igazságot erősíti meg, miszerint az emberek joggal állnak az Úr tekintélye és hatalma alatt, így minden helyen és országban el kellene Őt ismerniük Királyuknak. S ezt magában a teremtésben megmutatkozó rendből kiindulva erősíti meg, mert Isten csodálatos gondviselése világosan visszatükröződik a Föld egész arculatából. Ezt bebizonyítandó előhozakodik ennek bizonyítékával, ami a legnyilvánvalóbb. Miképpen került a szárazföld a tenger fölé, ha nem azért, mert Isten azt lakóhelyül szánta az embereknek? A filozófusok maguk is elismerik, hogy miután a víz, mint elem, magasabb rendű a földnél, a két elem természetével ellentétes, “C’est contre la nature des deux elemens.” hogy a föld bármely része ne vízzel borított és lakható legyen. Jób ezért magasztalja fel fennkölt kifejezésekkel azt a látványos csodát, amivel Isten féken tartja a tengerek heves és viharos dühöngéseit, hogy azok el ne borítsák a szárazföldet, mert ha ezek nem lennének féken tartva, az azonnal rettentő zűrzavart eredményezne. S Mózes sem felejti el ezt megemlíteni a teremtéstörténetben. Miután elmondja, hogy a vizek szétterjedtek és elborították az egész földet, hozzáteszi: Isten konkrét parancsára visszatértek egy helyre, s teret engedtek az azután teremtendő élőlényeknek (1Móz1:9). Ebből az igeversből megtanuljuk, hogy Isten már azelőtt gondoskodott az emberekről, mielőtt megteremtette őket, minthogy élőhelyet és egyéb kényelmet teremtett meg nekik, és nem tekintette őket teljeséggel idegeneknek, mert látjuk: nem kevésbé nagylelkűen gondoskodott a szükségeikről, mint amiképpen egy atya teszi azt a saját gyermekeivel. Dávid itt nem filozófiailag vitatkozik a föld helyzetéről, mikor azt mondja: a tengereken alapíttatott. Ő a köznyelvet használja, s a tanulatlanokhoz igazodik. Ez a beszédmód azonban, amely abból indul ki, amit szemmel látva megítélhetünk, nem ok nélkül való. A föld eleme, amennyire a szféra legalacsonyabb helyén áll, alább való a víznél, de a szárazföld lakható része a víz felett áll, s miképpen adhatnák számot arról, hogy a föld és a víz eme elkülönülése miért marad stabil, ha nem azért, mert Isten helyezte a vizet alulra, mintegy mondhatni alapul? S miután a teremtéstől fogva Isten az egész emberiségre kiterjesztette atyai gondoskodását, a kiváltságok ama tisztessége, ami által a zsidók kiváltak a többi nép közül, csak abból a szabad és szuverén választásból származott, amellyel Isten megkülönböztette őket.
3. Kicsoda megy fel. Miután nagyon közismert, hogy Isten tisztán kegyelemből állíttatta fel a szentélyét és vett lakozást a zsidók között, ezért Dávid csak hallgatólagosan utalt erre. “Il n’en fait yci que bien petite mention et comme en passant.” — “Ő csak éppen hogy, mondhatni futólag tér ki erre a dologra.” Alapvetően az igeversben foglalt másik dologgal foglalkozik, nevezetesen a valódi izraeliták megkülönböztetésével a hamisaktól és elkorcsosultaktól. Azzal az érvvel buzdítja a zsidókat a szent és becsületes életvezetésre, amit abból származtat, hogy Isten őket választotta ki a világ többi részéből örökségül Magának. Igaz, az emberiség többi része is az Ő birodalmához tartozik, hiszen látjuk, hogy Ő teremtette őket is, de aki az egyházon belül foglal helyet, az közelebb áll Őhozzá. Mindazok tehát, akiket Isten befogad a nyájába, a szentségre kapnak elhívást, s az örökbefogadással ennek követésére kötelezi őket. Ezen kívül Dávid ezekkel a szavakkal közvetve a képmutatókat is megfeddi, akiknek nem voltak lelkiismereti aggályaik, mikor hamisan magukra vették Isten szent nevét. Hisz tudjuk, hogy milyen büszkén hordják fenn az orrukat a felvett titulusok következtében, de anélkül, hogy rendelkeznének azokkal a kiválóságokkal, melyekre ezek a titulusok utalnak, megelégedvén pusztán a külső megkülönböztető jegyek viselésével. “Comme nous s’avons que c’est leur coustume de s’eslever par orgueil a cause des titres qu’ils prenent sans avoir l’effect, se contentans de porter seulement les marques par dehors.” Sőt mi több, abból a célból is felmagasztalja Isten eme egyedi kegyelmét, hogy minden ember megtanulja: semmi joga nincs belépni a szentélybe mindaddig, amíg meg nem szenteli magát, hogy Istent tisztaságban szolgálja. Igaz, az istentelenek és gonoszok is el szoktak látogatni a szent sátorba, ezért Isten Ézsaiás próféta által (Ézs1:12) meg is feddi őket, mert méltatlanul jönnek az Ő pitvarába és koptatják ott a kövezetet. Dávid azonban itt azokról beszél, akik törvényesen beléphetnek Isten szentélyébe. Miután Isten háza szent, bárki, aki elhamarkodottan és jogtalanul tör abba, a romlottságával és a jogtalanságával csak beszennyezi azt. Miután tehát nem törvényesen jönnek oda, Dávid nem számol az odajövetelükkel. Sőt inkább ezekben a szavakban a gonosz és világi emberek komoly feddése rejlik, amiért el mernek jönni a szentélybe és be merik azt szennyezni a tisztátalanságukkal. Erről a dologról többet szóltam a 15. zsoltár magyarázatában. Az igevers második fele látszólag kitartást jelöl, mintha ezt mondta volna: Ki megy fel a Sion hegyére, hogy megjelenjen és megálljon az Isten jelenlétében? Igaz, a héber קום kum szó jelent néha felemelkedést, de általánosságban a megállni igével fordítják, amint azt az első zsoltárban láttuk. S noha ez ugyanannak az elképzelésnek a megismétlése, ami az előző mondatban hangzott el, azért nem pusztán csak ennyi, hanem Dávid a végcélt kifejezvén, melyre törekedniük kell, az egész dolgot szemlélteti és erősíti fel. Ezt az ismétlést és felerősítést gyakorta látjuk más zsoltárokban is a részéről. Amit a szövetség sátoráról mond, azt az egyház folytatólagos kormányzására kell érteni.
4. Az ártatlan kezű és tiszta szívű. A kezek és a szív tisztasága és Isten nevének tisztelete alatt az egész vallást szemléli és a jól berendezett életet jelöli. A valódi tisztaságnak kétségtelenül a szívben van a fészke, de a kezek munkájában mutatkoznak meg annak gyümölcsei. A zsoltáros tehát nagyon helyesen kapcsolja össze a tiszta szívet az egész élet tisztaságával, mert az az ember nevetségesen cselekszik, aki állhatatos szívvel dicsekszik, ha a gyümölcseivel nem mutatja ki, hogy a gyökerük jó. Ugyanakkor nem elegendő az igazságosság szabályai szerint alakítani a kezeket, lábakat és szemeket, amíg a szív tisztasága meg nem előzi a külső mértékletességet. Ha bárki abszurdnak véli, hogy az első hely a kezeknek adatik, arra vonakodás nélkül azt válaszoljuk, hogy az okozatokat gyakran nevezik meg az okokat megelőzően, de nem azért, mert sorrendben megelőzik azokat, hanem mert néha jobb azokkal a dolgokkal kezdeni, melyek a legjobban ismertek. Dávid tehát azt akarja, hogy a zsidók tiszta kezekkel, ezzel együtt őszinte szívvel lépjenek Isten jelenlétébe. Kétségem sincs felőle, hogy felemelni, vagy adni a lelkét itt annyi, mint megesküdni. Ezzel tehát azt követeli meg Isten szolgáitól, hogy mikor esküsznek, tegyék azt tisztelettel, és jó lelkiismerettel, “Par ainsi il est yci requis des serviteurs de Dieu, que quand ils jurent, ce soit avec reverence et en bonne conscience.” s ezzel az egyetlen részlettel, egy szinekdoché segítségével jelöli meg a hűség és a becsületesség megőrzésének kötelezettségét az élet valamennyi dolgában. Az pedig, hogy itt az esküt említi, kiderül a rögtön ezután következő szavakból: és nem esküszik meg csalárdságra, amit az előzőekben elmondottak magyarázataképpen tett hozzá. Miután azonban a héberben kettős olvasata van a lélek szónak: a hirik pontozásnak megfelelően olvasható én lelkemnek, vagy ő lelkének, egyes zsidó igemagyarázók így fordítják az igeszakaszt: aki nem emeli fel a lelkem a hiábavalóságra, A szöveges olvasat a נפשו napshiv, az ő lelke, a marginális olvasat pedig a נפשו napshi, az én lelkem, de kétségtelenül a szöveges olvasat a helyes, kiindulván annak világos mivoltából és egyszerűségéből. „A pontok”, mondja Hammond, „a נפשת szónak az én lelkem kifejezéssel történő fordítását sugallják, ezért a sorközi olvasat, az anilmain roeare, én lelkem, vagy életem, mondhatni Istent teszi meg beszélőnek az igeversben, azaz mintha Isten lelkéről, vagy életéről lenne szó. De az írott szövegben a ו és nem a י szerepel, s ezzel a szövegkörnyezet is megegyezik ezért a punktuációnak kell engednie. Ennek megfelelően minden ókori igemagyarázó az נפשו ő lelke kifejezést olvasta itt, amit az ő saját lelkére vagy az esküt tevő lelkére vonatkoztatott.” Isten lelkét értve alatta. Ezt a magyarázatot és elvetem, mint elhamarkodottat és erőltetettet. Ez egyfajta beszédmód, mely nagyon hangsúlyos, mert azt jelenti, hogy akik megesküsznek, Istennek ajánlják zálogul a lelküket. Egyesek azonban jobbnak tarthatják azt a véleményt, mely szerint a lélek felemelése annak hazugságra adását jelenti, L. 594. lábjegyzet – a ford. amit én se nagyon ellenzek, mert nem változtatja meg nagyon az igeszakasz jelentését. Felmerülhet itt egy kérdés: miért nem szól Dávid egyetlen szót sem a hitről és Isten nevének segítségül hívásáról? Ennek okát könnyű megmagyarázni. Miután ritka, hogy valaki becsületesen és ártalmatlanul viselkedjen a felebarátaival, amíg nincs felruházva valódi istenfélelemmel, hogy körültekintően járjon Előtte, Dávid nagyon jogosan alkot véleményt a kegyes emberekről az Istennel szembeni viselkedésüket illetően abból kiindulva, ahogyan a felebarátaikkal viselkednek. Pontosan ugyanebből az okból jelöli meg Krisztus az ítéletet, a könyörületet és a hűséget a törvény alapvető pontjaiként. Pál pedig egyszer „a törvény végének” (1Tim1:5), másszor „a tökéletesség kötelének” (Kol3:14) nevezi a könyörületességet. Az említett igehelyeken Pálnál a Károli-fordításban a szeretet, míg az angol fordításban a charity szerepel, melynek elsődleges jelentése könyörületesség, jótékonyság.

5. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.
6. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, “Asfavoir, Jacob.” —“Nevezetesen, Jákób.” a kik a te orczádat keresik. Szela.

5. Áldást nyer. S hogy még hatékonyabban megmozgassa az izraeliták elméjét, Dávid kijelenti: semmi sem kívánatosabb, mint Isten nyája és az Ő egyházának tagjai közé számláltatni. Itt fontolóra kell vennünk, hogy közvetett ellentét áll fenn az igazi izraeliták, valamint a degeneráltak és az elkorcsosultak között. Minél többet engednek meg maguknak a gonoszok, annál elbizakodottabban használják Isten nevét, mintha a lekötelezettjük lenne, miután ők ugyanazokkal a külső jelekkel, vagy jelvényekkel ékeskednek, mint a valódi hívők. Ezért szerepel az ilyen mutató névmás a következő versben oly nagy hangsúllyal, mert konkrétan kizár minden elsatnyult generációt, akik csak a külső ceremóniák álarcával dicsekedtek. S ebben a versben, mikor az áldásokról beszél, kijelenti: nem azok lesznek a megígért áldások részesei, akik azzal dicsekednek, hogy Isten szolgái, de csak névleg, hanem csak azok, akik teljes szívükkel és képmutatás nélkül válaszolnak az elhívásukra. Az, mint azt már megjegyeztük, nagyon erőteljes ösztönzés a kegyességre és a becsületes életre, mikor a kegyesek meg vannak arról győződve, hogy nem hiábavaló a munkájuk az igazság követésében, mert Isten olyan áldásokat tartogat a számukra, amiben nem csalódhatnak. Az igazság szó két módon magyarázható. Ez vagy Isten minden jótéteményét jelenti, melyekkel igaznak és hűségesnek bizonyul a népéhez, megtartván a nekik adott ígéreteket, vagy a hívő igazságosságának a gyümölcsét, vagy a jutalmát jelenti. Dávid szavainak jelentése azonban tényleg világos. Egyrészről azt akarja megmutatni: nem várható, hogy az igazságosság jutalma, vagy gyümölcse megadatik azoknak, akik igazságtalanul megszentségtelenítik Isten szent tiszteletét, másrészről pedig azt: lehetetlenség, hogy Isten csalódást okozzon az Ő igazi imádóinak. Az Ő saját hivatala ugyanis az, hogy bizonyítékát adja az igazságosságának azzal, hogy jót cselekszik velük.
6. Ilyen az őt keresők nemzetsége. Épp az imént jegyeztem meg, hogy az ilyen mutatószóval a zsoltáros kitörli Isten szolgáinak katalógusából az összes hamis izraelitát, akik csak a körülmetélkedésükben és az állatáldozataikban bízva nem törődnek azzal, hogy magukat Istenek ajánlják, ugyanakkor elhamarkodottan törtetnek az egyházba. Az efféle személyek színlelhetik, hogy örömüket lelik az Isten szolgálatában a templomának gyakori felkeresésével, de nincs más céljuk, mint visszavonulni Tőle olyan messze, amennyire csak lehetséges. S miután semmi sem volt megszokottabb mindegyikük szájából, mint annak kimondása, hogy a szent maghoz tartoznak, a zsoltáros a törvény igaz megtartóira korlátozta a szent generáció nevet. Mintha ezt mondta volna: nem mindenki, akik Ábrahámtól származnak test szerint, az ő törvényes utódai ezen az alapon. Kétségtelenül joggal hangzik el sok más igehelyen, amint majd a 27. zsoltárban is látjuk, hogy azok keresték Isten arcát, akik a kegyességükről bizonyságot teendő a szövetség ládája előtti ceremóniákban gyakorolták magukat, azaz akiket a tiszta és szent vonzalom vitt oda. Miután azonban a képmutatók külsőleg keresik az Istent adott módon, az igazi szentekhez hasonlóan, de csűrcsavarásaikkal és hamis kifogásaikkal elkerülik Őt, “Lequel toutesfois ils fuyent par leurs destours et faux semblans.” Dávid itt kijelenti, hogy Istent nem igazán keresik mindaddig, amíg azt nem előzi meg a szentség és igazságosság buzgó művelése. S hogy még nagyobb hangsúlyt adjon a mondatnak, meg is ismétli azt második személyben, Istenhez irányítva a mondandóját. Először azt mondja: „akik Őt keresik”, majd azt: „akik téged keresnek”. Mintha Isten ítélőszéke elé idézné a képmutatókat, akik semmi rosszat nem látnak abban, hogy a világ előtt használják Isten nevét. Ezzel arra tanít minket, hogy bármit is mondjanak üres fecsegésükkel az emberek között, Isten ítélete attól nagyon eltérő lesz. Hozzáteszi a Jákób szót, ezzel ugyanazt a tantételt erősíti meg a Jákóbtól származókkal, mintha ezt mondta volna: Jóllehet a körülmetélkedés Jákób összes leszármazottját megkülönbözteti test szerint a pogányoktól, a választott népet azonban mégis csak az Isten félelme és tisztelete alapján tudjuk megkülönböztetni, amiképpen Krisztus is mondta: „Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen” (Jn1:47).

7. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya.
8. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.
9. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya!
10. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela.

7. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket. A templom fenséges és ragyogó szerkezete, melyben több volt a külsődleges magasztosság, mint a szent sátorban, ekkor még nem állt. Dávid itt a templom jövőbeli épületéről beszél. Ezzel buzdítja a kegyes izraelitákat arra, hogy még készségesebben és nagyobb meggyőződéssel foglalják el magukat a törvény ceremoniális előírásaival. Isten jóságának nem közönséges jele volt, hogy leereszkedvén közöttük lakozott a jelenlétének látható jelképével, s azt akarta, hogy az ő mennyei lakóhelye meglátsszék a Földön. Ennek a tanításnak a mi számunkra is hasznosnak kell lennie manapság, mert példája volt ez Isten felmérhetetlen kegyelmének, így amennyire a testünk gyengesége ezt lehetővé teszi, felemelkedünk még Istenhez is a vallásos gyakorlatokkal. Mi más célja lenne az Íge prédikálásának, a sákramentumoknak, a szent összegyülekezéseknek és az egyház egész külső kormányzásának, ha nem az, hogy minket Istennek egyesítsen? Nem minden jó ok nélkül magasztalja hát fel Dávid Istennek a törvény által előírt szolgálatát ily nagyon, látván, hogy Isten megmutatta Magát a szentjeinek a szövetség ládájában, s ezzel biztos zálogát adta a gyors támogatásuknak, valahányszor csak Hozzá folyamodnak segítségért. Igaz, Isten nem lakik „kézzel csinált templomokban”, s nem is leli örömét a külsődleges pompában, de hasznos, és Istennek tetsző dolog volt, mikor az Ő ókori népe, akik még kezdetlegesek voltak, és a csecsemőkorukat élték, földi elemekkel emelkedtek fel Hozzá. Dávid nem vonakodik megmutatni nekik a hitük megerősítése végett a templom fényűző épületét, hogy biztosítsa őket: nem haszontalan színház volt az, hanem mikor helyesen tisztelték benne az Istent az Ő Ígéjében megszabottak szerint, akkor mondhatni az Ő jelenlétében álltak, s ténylegesen megtapasztalták, hogy Ő közel volt hozzájuk. Az elhangzottak jelentése az, hogy amilyen mértékben meghaladja majd az Isten által a Sion hegyén felépíteni parancsolt templom a sátrat fenségben, oly mértékben lesz egyben ragyogóbb tükre is a zsidók között lakozó Isten dicsőségének és hatalmának. Időközben, amiképpen Dávid maga is égett a vágytól, hogy felépítse a templomot, úgy akarta minden istenfélő szívét lángra lobbantani ugyanolyan hő vággyal, hogy a törvény alapelemeitől megsegítve egyre nagyobb és nagyobb előrehaladást tegyenek Isten félelmében. A kapukat örökkévalóknak nevezi, mert Isten ígérete bebiztosította folytonos stabilitásukat. A templom kiemelkedő volt az építőanyagok és a megmunkálás vonatkozásában, de legfőbb kiválósága abban rejlett, hogy Isten ígérete volt felvésve rá, amint azt majd látjuk a Zsolt132:14-ben: „Ez lesz nyugovóhelyem örökre”. Abban sem kételkedem, hogy a kapukat örökkévalóknak nevezve a zsoltáros egy hallgatólagos összehasonlítást is tesz a sátor és a templom között. A sátornak soha nem volt biztos lakóhelye, hanem időről időre továbbvitték az egyik helyről a másikra, s olyan volt, mint holmi vándor. Mikor azonban a Sion hegye kiválasztatott, és a templom felépült, Isten ott biztos és rögzített lakóhellyel kezdett rendelkezni. Krisztus eljövetelével ez a látható árnyék eloszlott, ezért nem csoda, hogy a templom többé nem látszik elfoglalni a Sion hegyét, mert most már akkora, hogy az egész világra kiterjed. Ha ennek azt vetik ellenébe, hogy a babiloni fogság idején a Salamon által épített kapuk leromboltattak, arra azt válaszolom, hogy Isten rendelése szilárdan megállt az átmeneti vereség ellenére, s ennek következtében a templom hamarosan újjáépült, ami ugyanaz, mintha folyamatosan fennmaradt volna. A Septuaginta a tudatlanság miatt elrontotta ezt az igeszakaszt. A Septuaginta olvasata: Αρατε πυλας οι αρχοντες υμων, ami fordítható így: „Ti fejedelmek, emeljétek fel a kapukat”. A Vulgata olvasata hasonló: „Attollite protas principes vestras”, s ugyanez szerepel az arab és az etióp változatban is. De ez az olvasat, amint azt Kálvin joggal jegyzi meg, elfogadhatatlan, mert a héber szövegben a כם kem előtag a ראשי roshey, fejek szóhoz kapcsolódik, nem pedig a שערים shearim, kapuk szóhoz. S noha a Septuaginta olvasata fordítható a fentieknek megfelelően, „Ti fejedelmek, emeljétek fel a kapukat”, Hammond valószínűbbnek véli, hogy a fordítók az οι αρχοντες υμων, a ti fejedelmeitek szavakkal a ראשיכם rashekem szót akarták visszaadni tévedésből a mondat szerkezetét eltévesztve. Ezért adták a „Ti fők, vagy fejedelmek, emeljétek fel a kapukat” olvasatot a „Ti kapuk, emeljétek fel a fejeiteket”. A ראשים rashim héber szó, amit fejeknek fordítottunk, jelképesen néha tényleg fejedelmeket jelent, de a tiétek előtag, ami itt hozzá kapcsolódik, kellően megmutatja, hogy nem értelmezhetjük másképpen, csak így: ti kapuk, emeljétek fel a fejeiteket, ellenkező esetben ugyanis ti hercegeket kell mondanunk. Néhányan tehát úgy gondolják, hogy itt a királyokat és a fejedelmeket emlékezteti a kötelességükre, ami nem más, mint utat nyitni, és beengedni Istent. Ez valószínűsíthető magyarázat, de túl messzire került a próféta céljától és szavainak jelentésétől. S mindenekelőtt, a szavak természetes értelméből kiindulva észrevehetjük, hogy milyen ostoba és aljas módon éltek vissza a pápisták ezzel az igeszakasszal annak az otromba és nevetséges elképzelésnek az alátámasztására, mellyel úgy mutatják be Krisztust, mint aki kopog a pokol kapuján, bebocsátásra várva. “Par lesquels ils introduissent Christ frappant a la porte pour entrer les enfers.” Tanuljuk hát meg ebből, hogy Isten szent Ígéjét józanul és tisztelettel kezeljük, a pápistáktól pedig undorodjunk, akik mondhatni sportot űznek a megrontásából és meghamisításából a förtelmes istentelenségeikkel. “Qui comme sacrileges execrables tienent pour jeu de la corrompre et falsifier en ceste sorte.”
8. Kicsoda ez a dicsőség királya? A dicséretekkel, amelyekkel Isten hatalmát magasztalja, azt akarja elmondani a zsidóknak, hogy Ő nem ül tétlenül a templomban, hanem azért vett abban lakozást, mert ezzel mutatja meg: kész megsegíteni a népét. Meg kell jegyezni, hogy hatalmas hangsúly van ugyanannak a mondatnak mind a kérdésében, mind az ismétlésében. A próféta olyan személy alakját ölti magára, aki azért csodálkozik, hogy ezzel hatásosabban fejezze ki: Isten legyőzhetetlen hatalommal siet népe megtartására és megőrzésére, s a kegyeseket biztonságban tartja az Ő árnyékéban. Már mondtuk, hogy mikor Isten a templomban lakozóként van bemutatva, azt nem úgy kell érteni, mintha az Ő végtelen és felfoghatatlan lényege oda lenne bezárva és korlátozva, hanem hogy hatalmával és kegyelmével volt ott jelen, amiképpen ez következik a Mózesnek tett ígéretből: „Valamely helyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzetek, elmegyek tehozzád és megáldalak téged” (2Móz20:24). S hogy ez nem volt hiábavaló és üres ígéret, hanem Isten ténylegesen a nép között lakozott, azt a kegyesek meg is tapasztalták, akik nem babonásan a templomhoz kötöttként keresték Őt, hanem arra használták fel a templomot és az ott folyó szolgálatokat, hogy szíveiket a mennybe emeljék. Az elhangzottak jelentése ez: valahányszor a nép segítségül fogja hívni Isten nevét a templomban, láthatóan megmutatkozik az ez után következő hatásból, hogy a szövetség ládája Isten jelenlétének nem a hiábavaló és csalóka jelképe volt. Ő ugyanis mindig kinyújtja mindenható kezét népének védelmezésére és megóvására. Az ismétlés arra tanít minket, hogy az igaz hívők nem lehetnek eléggé állhatatosak és szorgalmasak az erről való elmélkedésben. Isten Fia, Aki a mi testünket öltötte Magára, most a dicsőség Királyaként és a seregek Uraként jelent meg, s nem árnyékok és előképek által lépett be a templomba, hanem valóságosan és tényleges tettel, hogy közöttünk lakozhasson. Semmi sem tarthat tehát vissza minket attól, hogy dicsekedjünk: az Ő erejével legyőzhetetlenek vagyunk. Igaz, a Sion hegye ma nem a szentély kijelölt helye, s a szövetség ládája sem képe, vagy bemutatása többé már Isten ott lakozásának a kerubok között. Miután azonban az ősatyákkal együtt nekünk is megvan az előjogunk az Íge és a sákramentumok prédikálása által Istennel egyesülni, ezért ezeket a segédeszközöket tisztelettel kell használnunk. Ha ugyanis alantas gőggel megvetjük ezeket, Isten végül nem tehet mást, mint végleg visszavonul tőlünk.


