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Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen
jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra
mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát emelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok
be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. (Zsoltárok 27:4-6)

Kicsi,  fehér,  falusi templomunk közvetlen közelségében nevelkedtem. Hozzá kötöttek a gyermeki élmények, vele
együtt térnek vissza az ifjúkori lázadások és hozzá hűtlenkedések emlékei. Amikor fél évszázaddal ezelőtt besoroztak
katonának, és több hónap után, egyszer éjszakai gyakorlatra vittek bennünket, a teherautó ponyvájának a szakadásán
kinézve, a falvakon áthaladva, azt szerettem volna, ha legalább pár percre egy olyan kicsi, falusi templomot láthatnék,
mint a mienk otthon! Lehet,  hogy a százszámra írt  áhítatok valamelyikében írtam már erről,  de most lényegesen
hosszabb a levelező lista, és itt van egy másik ige, amelyik eszembe juttatja. 

„Egy dolgot kérek az Úrtól,  azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben.”  Nem azt kéri a
zsoltár költője, hogy a templom legyen az állandó- vagy a tartózkodási lakhelye, mégcsak nem is azt, hogy pap vagy
lévita  legyen  a  templomban,  akit  oda  köt  a  munkája,  hanem  azt,  hogy  „láthassa,  milyen  jóságos  az  Úr”, és
„gyönyörködhessen” ebben. Álljon a hatása alatt mindannak, amit az Úr eddig tett vele. Egyre többet fogadjon el
abból, amit az Úr neki igér. Egyszóval, legyen teljes az Úrral való életközössége.

A templom, benne a gyülekezet és az istentisztelet egy nagy szimbólumrendszer, amely egyetlen üzenetet hordozott:
az  Úr  nevét,  jelenlétét  és  az  Ő dicsőségét.  Igen,  lehet  a  templomot  és  a  körülvevő összefüggést  a  benne  lévők
esendősége  felől  is  nézni.  Mint  ahogyan lehetett  az  oltárra  idegen tüzet  vinni,  nem a  hibátlant áldozni,  álságos
bűnvallomást tenni, az áldozati állat részeinek szétosztásában pőre megélhetési érdeket látni… Ugyan, kicsoda vagyok
én, hogy mindezeket megítéljem? A Templom, az Úr háza mindezeknek a kontrasztjában Isten felől magasztosul fel a
maga földi-mennyei rangjára. Isten oda helyezte az ő nevét, és azt a helyet választotta lakóhelyéül. Akinek tetszett,
hogy oda várja a bűnöst találkozásra. Ezért a templom nem az a hely, ahol egymáshoz mérjük magunkat, és mindenki
a saját eredményét Isten elé terjeszti jóváhagyásra, hanem ahol az őszinte töredelemben mindnyájan az Ő szívéhez,
akaratához és egymáshoz békülünk. A zsoltár írója ezt a misztériumot nem kritizálja, hanem  gyönyörködik benne.
Védelmet, örömet talál, és bemutatja ott hálaáldozatát. Ez a pár igevers is ott ragyog teljes fényében, ahol beleér az
Újszövetségbe:  „Ti  magatok is,  mint  élő kövek,  épüljetek  fel  lelki  házzá,  szent  papsággá,  hogy lelki  áldozatokat
ajánljatok  fel,  amelyek  kedvesek  Istennek  Jézus  Krisztus  által.” (1Péter  2.5)  Fényesüljön  meg  a  hitvallásunk  a
keresztyén anyaszentegyházról e zsoltárversek olvasásakor: „Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak
végéig az egész emberi nemzetségből  Szentlelke és Igéje által az igaz hit  egyességében magának egy kiválasztott
gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és az is maradok.”
(Heidelbergi káté 54)

Imádkozzunk a Zsoltár szavaival:

Hogyha táborral körülvennének is,
De mégsem félne semmit én szívem;
Ha szintén az ellenség közt volnék is:
Őbenne vetném mégis reményem.
Egy dolgot kívántam én az Úrtól,
Melyet még most is kérek nagy bízván:
Hogy lakhassam az Úrnak házában,
Míg e földön élek jóvoltából.

Melyet én azért kérek, hogy meglássam
Az Úrnak felséges dicsőségét,
És ő szent templomát látogathassam,
Mely tisztességére építtetett,
Mert engem hajlékába takarít
Én háborúságimnak idein,
És elrejt engem rejtekhelyein,
Magas kősziklára felemelít.


