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Dávid zsoltára. Uram, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki feddhetetlenül él,
törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól; nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat felebarátjával, és
nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik. Esküjét nem
vonja vissza,  ha kárt  vall  is.  Nem adja pénzét  uzsorára,  és  nem hagyja magát  megvesztegetni  az ártatlan
rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. (Zsoltárok 15:1-5)

Gyönyörű jelenet lehetett Salamon templomának a bejáratánál, amit a 15. zsoltár megörökített. Ünnepélyesen, ének-
zeneszóval zajlott a bevonulási ceremónia. Amint a nép a templom kapujához érkezett, felharsant a kórus kérdése:
„Uram, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden?” És az ünnepre érkezők százai zengték rá a
zsoltár válaszát: Az, aki feddhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól; nyelvével nem rágalmaz,
nem tesz rosszat felebarátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat,
akik  az  Urat  félik.  Esküjét  nem vonja  vissza,  ha  kárt  vall  is.  Nem adja  pénzét  uzsorára,  és  nem hagyja  magát
megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha.”

Bizony, magas ószövetségi mértéket szabott ez a bevonulási zsoltár a templomba való belépéshez: csak az igazhítű, a
hagyományosan  izraelita  léphetett  be  az  Úr  színe  elé,  aki  a  megbélyegzetteket,  vagyis  a  bűnösöket,  tévelygőket,
vámszedőket,  a törvény megszegőit  megveti,  és csakis az Urat félőket,  az  „igazakat”,  amilyen ő maga is,  szereti.
Aligha próbálkozhatott volna a bebocsáttatással Zákeus, a bűnbánó vámszedő, a magát hazafelé vonszoló tékozló fiú,
vagy a majdnem megkövezett bűnös asszony. Igen, ez a feltétel – a bűnbánó szív – kimaradt a tizenötödik zsoltárból,
hiszen  Jézus  előtt  500  évvel  keletkezett.  „Amint  vagyok,  sok  bűn  alatt…” –  ezt  még  nem tudta  a  15.  zsoltár.
Kérdezzük ma újra: „Ki mehet hát be az Úr színe elé?” Mindenekelőtt a bűnbánó szív, a tördelmes lélek, aki vádolja
magát (nem másokat!), és rábízza megát Isten ingyen kegyelmére. 

Mert azóta közénk jött Jézus Krisztus, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Hogy amikor mi ott állunk a
templomajtóban, és majd a Mennyei Jeruzsálem kapujában, remegve, félve, önváddal tele, akkor Ő mellénk álljon,
átszegzett kezével átöleljen, és saját igazságát ránk ruházva állítson bennünket Atyánk elé. És ezt mondja rólunk:
„Atyám, ő az enyém, ezért a Tied is: – könyörülj rajta!” Akivel ezt cselekszi az Atya és a Fiú, „az nem tántorodik meg
soha.” Jézus ígérete rá a garancia: „Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki
őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya
kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.” 
(János 10:28-30)

Imádkozzunk és tegyünk vallást zsoltárunk szavaival:

Uram, ki lészen lakója A te felséged sátorának? 
Jelentsd meg és add tudtomra, Ki lészen ö rök lakosa 
Szent hegyednek és hajlékodnak?

Aki jár igaz életben, Szól és szolgáltat igazságot, 
Forgódik híven mindenben, És hűséges ő szívében, 
És szereti a jámborságot.

Ki az ő felebarátját Ő nyelvével nem rágalmazza, 
Kárral nem bántja szomszédját, Nem rútolja atyjafiát, 
És tisztességét nem gyalázza.

Az istentelent utálja, Az istenfélőt megbecsüli, 
Őt nagy tisztességben tartja, Esküvését meggondolja, 
Ha kárt is vall, azt meg nem szegi.

Aki pénzével él híven, Kölcsön ád, de nem kér uzsorát; 
Az ártatlan ember ellen Ajándékot ő nem veszen: 
Aki így tészen, az megállhat.


